
Zápis z 19. zasedání 2017, konaného dne 7. 11. 2017  

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

 

1. RRTV/2017/997/bla: Schválení programu 19. zasedání 2017 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

8-0-0 

2. RRTV/2017/706/had: Loterie Korunka a.s./„loterie Korunka“/O 
(Óčko)/20.3.2017/7:20:28 hodin/ možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 
Sb._Dokazování -13:30 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/706/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamního spotu „loterie Korunka“, odvysílaného dne 20. března 2017 v čase 
7:20:28 hodin na programu O (Óčko). 

8-0-0 

3. RRTV/2017/758/had: SAZKA a.s./Prima/1.4.2017/9:02:10 hodin/„Šťastných 10“/možné 
porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.- DOKAZOVÁNÍ 13:33 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2017/758/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy s motivem „Šťastných 10“, odvysílané dne 1. dubna 2017 
v čase 9:02:10 na programu Prima. 

7-0-0 

4. RRTV/2017/755/had: SAZKA a.s./O (Óčko)/29. 4. 2017/6:15:38/„Sportka“-
DOKAZOVÁNÍ-13:33 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2017/755/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy s motivem „Sportka“, odvysílané dne 29. dubna 2017 v 
čase 6:15:38 na programu O (Óčko). 

8-0-0 

5. RRTV/2017/703/had: KIA MOTORS CZECH s.r.o.-Dokazování - 13:36 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/703/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy propagující automobil Kia Rio, odvysílané na programu Prima dne 13. 
března 2017 v čase 21:18:33 hodin 

9-0-0 

6. RRTV/2017/748/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž 
"Oblečené muslimky se koupou v bazénu"/10.7.2017/od 18:55 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 
13:40 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/748/rud provedla důkaz zhlédnutím 
pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže s názvem „Oblečené muslimky se 
koupou v bazénu“, která byla odvysílána dne 10. července 2017 od 18:55 hodin na 
programu Prima. 

9-0-0 

7. RRTV/2017/832/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima/20.9.2016 - Spor 
o parkování v Praze + 3.10.2016 - Parkovací zóny v Praze komplikují život - 
DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/832/rud provedla důkaz zhlédnutím 
reportáže s názvem „Spor o parkování v Praze“ odvysílané dne 20. září 2016 na 



programu Prima v rámci pořadu Zprávy FTV Prima v čase od 18:55 hodin a dále reportáže 
s názvem „Parkovací zóny v Praze komplikují život“ odvysílané dne 3. října 2016 na 
programu Prima v rámci pořadu Zprávy FTV Prima v čase od 18:55 hodin.  

9-0-0 

8. RRTV/2017/747/rud: TV Nova s.r.o./NOVA/Cemio RED3/15.4.2017/od 21:39:00 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/747/rud provedla důkaz zhlédnutím 
reklamního spotu s motivem „CemioRED3“ odvysílaného dne 15. dubna 2017 v čase od 
21:30:00 hodin na programu NOVA.  

9-0-0 

9. RRTV/2017/835/rud: TV Nova s.r.o./NOVA/Televizní noviny/9.9.-7.10.2016/reportáže o 
parkovacích zónách v Praze - DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/835/rud provedla důkaz zhlédnutím 
následujících reportáží, které byly odvysílány v rámci pořadu Televizní noviny na 
programu NOVA vždy od 19:30 hodin: Reportáž „Parkování v Praze je pro řidiče noční 
můrou“ z 9. září 2016, selfpromotion ("Televize Nova bojuje proti nesmyslným parkovacím 
zónám“) tematicky navazující na uvedenou reportáž z 9. září 2016, reportáž „Parkování 
v Praze je pro řidiče noční můrou“ z 10. září 2016, blok příspěvků „Parkování v Praze je 
pro řidiče noční můrou“ z 11. září 2016, blok příspěvků „Hromadná žaloba proti modrým 
parkovacím zónám“ z 12. září 2016, blok příspěvků „Nové parkovací zóny štvou řidiče i 
některé politiky“ z 13. září 2016, blok příspěvků „Nové parkovací zóny dál budí velké 
emoce“ z 14. září 2016, reportáž „Parkovací zóny vytlačují auta na okraj Prahy z 16. září 
2016, blok příspěvků „Nový parkovací systém má vážné nedostatky“ ze 17. září 2016, 
blok příspěvků „Podle hejtmana by se modré zóny měly hned zrušit“ z 22. září 2016, blok 
příspěvků „Rozšiřování kontroverzních parkovacích zón“ z 25. září 2016, blok příspěvků 
„Právník podá proti zónám žalobu“ z 2. října 2016 a blok příspěvků „Parkovací peklo v 
Praze z 3. října 2016. 

9-0-0 

10. RRTV/2017/828/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Česká 
tajenka/28.6.2017/od 15:06 hodin - nepatřičně zdůrazněné PP - Niceboy, Lego, ABC 
sport - DOKAZOVÁNÍ OD 14:45 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/828/rud provedla důkaz zhlédnutím 
pořadu Česká tajenka odvysílaného dne 28. června 2017 v čase od 15:06 hodin na 
programu Televize Barrandov.  

9-0-0 

11. RRTV/2017/746/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 
Barrandov/teleshopping Klenot TV/24.5.2017/od 10:55 hodin - Kočičí oko a Měsíční 
kámen - DOKAZOVÁNÍ OD 15:40 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/746/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 24. května 2017 v čase 
od 10:55 hodin na programu Televize Barrandov.  

9-0-0 

12. RRTV/2017/745/rud: Central European Stone Trade Enterprises Kft./Televize 
Barrandov/teleshopping Klenot TV/24.5.2017/od 10:55 hodin - Kočičí oko a Měsíční 
kámen - DOKAZOVÁNÍ OD 15:40 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/745/rud provedla důkaz zhlédnutím 
teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10:55 
hodin na programu Televize Barrandov.  

9-0-0 

 



13. RRTV/2017/840/rud: Magical roof s.r.o./JOJ Family/Linka lásky/21.8.2017/od 10:10 
hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 16:15 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/840/rud provedla důkaz zhlédnutím 
teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 
hodin na programu JOJ Family. 

9-0-0 

14. RRTV/2017/838/rud: TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED/JOJ 
Family/Linka lásky/21.8.2017/od 10:10 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 16:15 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/838/rud provedla důkaz zhlédnutím 
teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 
hodin na programu JOJ Family.  

9-0-0 

15. RRTV/2017/359/zab: Radio Černá Hora II. s.r.o./RADIO ČERNÁ HORA/RV/ změna 
licence § 21 odst. 1. písm b) - Náchod 87,6 MHz / 100 W - žádost o přidělení kmitočtu - 
rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio 
Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změnu územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Náchod 3 87,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Černá 
Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to 
se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Náchod 3 87,6 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55.  

8-0-0 

17. RRTV/2017/967/pot: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / Radio Beat, Praha 95,3 
MHz, Český Krumlov 92,9 MHz a Zlín 98,8 MHz, srovnávací analýza 

-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu Radio Beat na frekvencích Praha 
95,3 MHz, Český Krumlov 92,9 MHz a Zlín 98,8 MHz provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. z pátku 13. října 2017 v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 
12:00 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin 

8-0-0 

18. RRTV/2017/974/hak: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2, Rádio Evropa 2 - Východní 
Čechy, Rádio Evropa 2 Morava, 17.10. 2017, srovnávací analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programů EVROPA 2 88.2 MHz, Rádio Evropa 2 
Východní Čechy 99.5 MHz a Rádio Evropa 2 – Morava 97.7 MHz provozovatele EVROPA 
2, spol. s r.o. z úterý 17.10. 2017 v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 14:00 do 15:00 
hodin a od 18:00 do 19:00 hodin. 

8-0-0 

19. RRTV/2017/956/prm: Různí provozovatelé / Souhrn podání 19/2017 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14655/2017-vra) na dramaturgii 
zpravodajství Českého rozhlasu Radiožurnál ze dne 16. 10. 2017 (1) a s obecně laděnou 
stížností (č. j. RRTV/14655/2017-vra) na pořad Vyber si na maXXimum vysílaném na 
programu EVROPA 2 (2). 

8-0-0 

20. RRTV/2017/988/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
19/2017 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-
Bedřichov 98,0 MHz) dne 27. října 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 
Prostějov 102,8 MHz) dne 27. října 2017, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; 
Praha 105,9 MHz) dne 27. října 2017, Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad 
Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 27. října 2017, EVROPA 2, spol. s r.o. (program 
EVROPA 2; Karlovy Vary 93,8 MHz) dne 27. října 2017, Rádio Pálava s.r.o. (program 
RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 27. října 2017, RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 27. října 
2017 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 27. 
října 2017. 

8-0-0 

21. RRTV/2017/945/blu: EVROPA 2 spol. s r.o./EVROPA 2/RV/podnět na možnou 
zakázanou reklamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/14604/2017-vra na reklamu společnosti FlixBus CZ s.r.o., která byla odvysílána 
dne 10. října 2017 v 07:56:22 na programu EVROPA 2 (Liberec 88,1 MHz / 1 kW) 
provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. a neshledala, že by předmětná reklama byla 
zakázanou reklamou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy. 

8-0-0 

22. RRTV/2017/947/blu: Frekvence 1, a.s./FREKVENCE 1/RV/podnět na možnou 
zakázanou reklamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá od provozovatele vysílání, společnosti 
Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, 
informace o zadavateli reklamy na slevovou akci v síti prodejen PLANEO Elektro 
společnosti FAST ČR, a.s., která byla odvysílána dne 27. září 2017 v 07:57:44 na 
programu FREKVENCE 1 (Ostrava 91,0 MHz / 70 kW).  

8-0-0 

23. RRTV/2017/475/str: RadioZET, s.r.o./ZET/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - 
seznámení s rozsudkem Městského soudu 

-  Rada se seznámila s rozsudkem (č.j. RRTV/14766/2017-vra) Městského soudu v Praze 
č.j. 3 A 128/2017 – 69 ze dne 18. října 2017, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti 
RadioZET s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. RRTV/2017/475/str, č.j. RRTV/9663/2017-
str ze dne 6. 6. 2017. 

8-0-0 

24. RRTV/2017/972/blu: OSTATNÍ/ORVL - pověření zaměstnanců Úřadu Rady k 
zastupování Rady 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pověřuje zaměstnance Úřadu Rady, Mgr. 
Bedřicha Blumu, k zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším 
správním soudem. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména účastnit se jednání, 
podávat vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně mimořádných opravných prostředků, 
vyřizovat korespondenci s výše uvedenými soudy a činit veškeré úkony s tím související, 
včetně nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů dokumentů. Toto pověření se 
uděluje na dobu neurčitou do doby, dokud nebude písemně odvoláno ze strany Rady. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pověřuje zaměstnance Úřadu Rady, Mgr. Filipa 
Stříhavku, k zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním 
soudem. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména účastnit se jednání, podávat 
vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně mimořádných opravných prostředků, vyřizovat 
korespondenci s výše uvedenými soudy a činit veškeré úkony s tím související, včetně 



nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů dokumentů. Toto pověření se uděluje na 
dobu neurčitou do doby, dokud nebude písemně odvoláno ze strany Rady. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pověřuje zaměstnance Úřadu Rady, Mgr. 
Michala Špírka, k zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším 
správním soudem. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména účastnit se jednání, 
podávat vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně mimořádných opravných prostředků, 
vyřizovat korespondenci s výše uvedenými soudy a činit veškeré úkony s tím související, 
včetně nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů dokumentů. Toto pověření se 
uděluje na dobu neurčitou do doby, dokud nebude písemně odvoláno ze strany Rady. 

8-0-0 

25. RRTV/2017/948/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / Comedy Central Family / družice 
/ změna licenčních podmínek - výčtu států 

-  Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, č.j. RRTV/12328/2017-spm, spis. zn. 2017/712/spm, ze dne 29. srpna 2017, podle 
§ 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtů států, na 
jejichž území má být vysílání programu Comedy Central Family prostřednictvím družice 
zcela nebo převážně směřováno, a to o státy: Rumunsko, Slovensko a Srbsko, v rozsahu 
žádosti ze dne 21. září 2017, doručené dne 16. října 2017 pod č.j. RRTV/14597/2017-
vra. 

8-0-0 

26. RRTV/2017/729/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / MTV /TV - družice / žádost o předchozí 
souhlas se změnou výčtu států / zpětvzetí žádosti / zastavení řízení 

-  Rada zastavuje dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řízení vedené o žádosti provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem 
Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2014/589/FIA/MTV, č.j. FIA/2514/2014, 
ze dne 1. července 2014 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
družice programu MTV, a to se změnou výčtu států, na jejichž území má být vysílání zcela 
nebo převážně směrováno, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č.j. 
RRTV/14315/2015-vra doručeným dne 12. října 2017, zpět. 

7-0-0 

27. RRTV/2017/966/fia: Obec Bystřice /Obecní televize Bystřice /televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – zánik platnosti licence, ukončení vysílání – 
oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli, Obci Bystřice, IČ: 00296562, se sídlem 
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, zanikne dne 1. ledna 2018, dle § 24, písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Obecní 
televize Bystřice, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, licence udělena pod sp. 
zn.: 2009/1282/FIA/Obe, naše zn.: FIA/243/2010, ze dne 19. ledna 2010, dle oznámení 
provozovatele ze dne 20. října 2017, č.j.: RRTV/14764/2017-vra. O této skutečnosti Rada 
dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

8-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Obce Bystřice, IČ: 00296562, se sídlem 
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 
Sb., o ukončení vysílání televizního programu Obecní televize Bystřice, licence udělena 
pod sp. zn.: 2009/1282/FIA/Obe, naše zn.: FIA/243/2010, ze dne 19. ledna 2010, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to ke dni 1. ledna 2018, dle oznámení 
provozovatele ze dne 20. října 2017, č.j.: RRTV/14764/2017-vra. 

8-0-0 



28. RRTV/2017/918/spm: J.D.Production, s.r.o. / Regionální televize TVS / TV - 
neoprávněné vysílání programu prostřednictvím ZPS – internetu  

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
žádá společnost J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 
686 01 Uherské Hradiště, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného 
provozování televizního vysílání programu Regionální televize TVS prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube. Rada stanoví 
lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

7-0-0 

29. RRTV/2017/917/spm: Regionální televize CZ s.r.o. / regionalnitelevize.cz / TV - 
neoprávněné vysílání programu prostřednictvím ZPS – internetu  

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
žádá společnost Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, o podání vysvětlení ve věci možného 
neoprávněného provozování televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na na videoserveru 
YouTube. Rada stanoví lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této 
žádosti. 

8-0-0 

30. RRTV/2017/916/spm: TV Beskyd s.r.o. / Televize Beskyd / TV - neoprávněné vysílání 
programu prostřednictvím ZPS – internetu  

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
žádá společnost TV Beskyd s.r.o., IČ 25844334, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování 
televizního vysílání programu Televize Beskyd prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů - internetu na videoserveru YouTube. Rada stanoví lhůtu k podání vysvětlení do 
15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

8-0-0 

31. RRTV/2017/986/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 2 oznámeními. 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
doručeným Radě dne 13. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14569/2017-vac, spočívajícím v 
zahájení vysílání programu Rádio BLANÍK na kmitočtu Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 
W na souřadnicích WGS 84: 17°27´56“E 49°03´59“N dne 11. 10. 2017 dle udělené 
licence sp. zn. 2016/915/zab ze dne 25. 4. 2017. 

8-0-0 

32. RRTV/2017/951/kro: TP Pohoda s.r.o. / RELAX/ analýza záznamu vysílání ze dne 21. 
8. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu RELAX provozovatele 
TP Pohoda s.r.o., ze dne 21. srpna 2017 od 00:00 do 24:00 hodin.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti 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.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-
Poruba, PSČ 708 00, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že dne 21. srpna 2017 na programu RELAX odvysílal v 03.19 hodin a v 9.09 hodin pořad 



Ostře sledovaný vlak s označením umístění produktu před přerušením a po přerušení 
pořadu, avšak bez tohoto označení na začátku a na konci pořadu, kde to vyžaduje zákon.  

7-0-0 

-  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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683 se sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, 
PSČ 70800, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem Imrvere v 
souvislosti s odvysíláním pořadu Ostře sledovaný vlak, zařazeným do vysílání programu 
RELAX dne 21. srpna 2017 od 3.19 hodin a 9.09 hodin, respektive z jakého důvodu byl v 
pořadu prezentován podnik Imrvere v projevu moderátora v čase 00.18.41 hod. od 
začátku prvního odvysílání pořadu (od 3.19.56 hod.) a v čase od 00.23.17 hod. od začátku 
druhého odvysílání pořadu (od 9.09.13 hod.). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) 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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 
26852683 se sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 70800, na porušení § 53 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. srpna 2017 od 3.19.56 
hodin a 9.09.13 hodin odvysílal na programu RELAX sponzorovaný pořad Ostře 
sledovaný vlak, přičemž jeden ze sponzorů pořadu, subjekt BORCAD, byl poprvé 
označen až v průběhu pořadu, nikoli již na jeho začátku, jak požaduje zákon. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683 se sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, 
PSČ 70800, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil oznámení o sponzorování 
týkající se sponzorování pořadu Divoký anděl subjektem Kubík, který byl taktéž zařazen 
na začátku pořadu Divoký anděl v čase 8.21.40 hod., po předělech programu RELAX a 
po minipořadu ve formě ankety Jak se vám líbí telenovela Esmeralda, které po pořadu 
Divoký anděl následovaly, tedy nikoli na konci pořadu, jak uvádí § 53 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683 se sídlem Stavební 992/1, 
Ostrava-Poruba, PSČ 70800, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jedná 
v případě oznámení „Do tohoto pořadu obléká Jiřího Krampola firma MONDO“, které je 
součástí závěrečných titulků pořadu Krampovoloviny odvysílaného dne 21. srpna 2017 
od 21.19.22 hod. na programu RELAX, resp. na základě jakých smluvních ujednání byla 
v souvislosti s odvysíláním uvedeného pořadu realizována spolupráce se subjektem 
MONDO. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

8-0-0 



33. RRTV/2017/962/bur: HBO Europe s.r.o./HBO 2 Poland/analýza 
kontinuální/7.9.2017/10:00–22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu HBO 2 
Poland provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 7. září 2017 v čase od 10:00 do 22:00 
hodin 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ 
61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem jsou naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z 
§ 32 odst. 7 písm. a) b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a 
trvalého přístupu diváků programu HBO 2 Poland k informacím o provozovateli 
televizního vysílání, údajům umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s 
provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

8-0-0 

34. RRTV/2017/965/vis: Barrandov Televizní Studio a.s. - monitoring programu KINO 
BARRANDOV 2. října 2017 v úseku 10-22 h 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu KINO BARRANDOV 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. dne 2. října 2017 v úseku od 9:51:32 do 
22:21:35 hodin. 

8-0-0 

35. RRTV/2017/955/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV 
PLUS ze dne 25. září 2017 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu 
BARRANDOV PLUS provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 25. 
září 2017 v časovém úseku od 6:00 hodin do 18:00 hodin.  

7-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení, společnost CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, 
Rybná 716/24, PSČ 110 00, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu 
„Instashape“, které bylo odvysíláno dne 25. září 2017 v čase od 9:24:36 hodin do 9:39:66 
hodin na programu BARRANDOV PLUS. Rada žádá o vysvětlení, jakým způsobem plní 
v dané nabídce druhý a třetí kus produktu Instashape funkci „dárku“, když žádná z 
barevných variant produktu není prodávána samostatně, tudíž nemůže být z logiky věci 
nabízena koupě pouze jednoho kusu a získání dvou kusů zdarma. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení, společnost TV OFFERS, s.r.o., IČ 04294882, sídlem v Ostravě, 
Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu 
„Backnetix“, které bylo odvysíláno dne 25. září 2017 v čase od 14:45:59 hodin do 15:00:59 
hodin na programu BARRANDOV PLUS. Rada žádá o vysvětlení, z jakých konkrétních 



studií vychází v daném obchodním sdělení/teleshoppingu opakovaně obsažené tvrzení, 
že je nabízený výrobek klinicky ověřený. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této žádosti.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení, společnost CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, 
Rybná 716/24, PSČ 110 00, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu 
"Active POSTURE", které bylo odvysíláno dne 25. září 2017 v čase od 16:41:57 hodin do 
16:56:57 hodin na programu BARRANDOV PLUS. Rada žádá o vysvětlení, z jakých 
konkrétních podkladů vychází v daném obchodnímu sdělení/teleshoppingu obsažené 
tvrzení, že “optimální účinky ukazují rozličné studie a potvrdilo je měření hustoty kostí 
před léčebnou kůrou a po ní”, které zde zaznělo v souvislosti s nabízeným produktem 
Active POSTURE. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
žádosti.  

8-0-0 

36. RRTV/2017/845/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu KTV Štětí ze 
dnů 20.–21. srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu KTV Štětí provozovatele Město Štětí ze dnů 20.–21. srpna 
2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Město Štětí, IČ: 00264466, se 
sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
neinformuje ve vysílání programu KTV Štětí, popř. na svých webových stránkách 
(www.steti.cz), o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jak stanovuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb., resp. informuje pouze o tom, že Rada je orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

8-0-0 

37. RRTV/2017/958/mra: Analýza obchodních sdělení - červenec 2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy obchodních 
sdělení za měsíc červenec 2017. 

7-0-0 

-  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 AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
16. července 2017 v čase 20:16:50 hodin na programu Film+ odvysílal obchodní sdělení 
/ reklamní spot Clavin Platinum, které bylo obchodním sdělením obsahujícím propagaci 
doplňku stravy Clavin Platinum („PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, „Clavin, ďábelská 
erekce. A klidně celou noc.“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající 
se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků 



stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 
hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

8-0-0 

38. RRTV/2017/969/nej: Přehled diváckých podání týkajících se televizního vysílání. 

-  Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, 
zaslanými v období od 11. do 27. října 2017 (celkem 38 stížností): Česká televize-ČT1-
Otázky Václava Moravce-22.10.-13:05 hodin-sestava hostů; CET 21 spol. s r.o.-Nova 
sport 2 -23.9.-9:15 hodin-reklama Proenzi Intensive; ŠLÁGR TV, spol. s r.o.-ŠLÁGR TV-
Koncert Černá hora-14.10.-21:00 hodin-vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima love-
28.10.-20:15 hodin-film Děsivé podezření; Česká televize-ČT24-Studio ČT24-10.10.-
15:15 hodin-debata o lithiu; Česká televize-ČT2-Pološero-Stíny ulic-16.9.-12:15 hodin-
zkreslování reality; Česká televize-ČT1-Život a doba soudce K.-16.10.-20:00 hodin-
nevhodnost pro děti; Barrandov Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov-Duel Jaromíra 
Soukupa-protěžování SPD; Česká televize-ČT24-Studio ČT24-16.10.-17:58 hodin-info o 
rakouských volbách; Česká televize-ČT1-GEN-15.10.-20:00 hodin-zařazení bří Mašínů; 
Česká televize-ČT1-sponzorský vzkaz Synottip casino-17.10.-20:05 hodin-návod k 
hazardu; Nespecifikovaný provozovatel-stížnost na mediální pokrytí prezidentských 
kandidatur; Česká televize-ČT24-Události speciál-21.10.-22:00 hodin-označení části 
území; Barrandov Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov-Duel Jaromíra Soukupa-
protěžování T.Okamury; Česká televize-ČT1-168 hodin-15.10.-21:30 hodin-reportáž o M. 
Zemanovi; Česká televize-ČT1-Události-18.10.-19:00 hodin-reportáž o aktivistech z 
tzv.Kliniky; CET 21 spol. s r.o.-NOVA-Dobré ráno-20.10.-8:00 hodin-předvolební debata; 
FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-7.5.-13:15 hodin-reklama ColonFit; Česká televize-ČT1-
Otázky Václava Moravce-22.10.-12:00 hodin-označování T.Okamury; Česká televize-
ČT1-168 hodin-dlouhodobá nevyváženost pořadu; Česká televize-ČT1, ČT24-stížnosti 
na zaujatost v předvolebním vysílání; CET 21 spol. s r.o.-NOVA- stížnosti na zaujatost v 
předvolebním vysílání; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-stížnost na zaujatost v předvolebním 
vysílání; Barrandov Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov-stížnost na zaujatost v 
předvolebním vysílání; Česká televize-dopis GŘ ČT ohledně kauzy Metropolitního 
spořitelního družstva; Česká televize-na vědomí Radě korespondence stěžovatel s ČT 
ve věci případu ředitele NBÚ; Česká televize-ČT1-sponzorský vzkaz-údajně nevhodný-
23.10.2017-nenalezeno; Nespecifikovaný provozovatel-pokračování korespondence ve 
věci Cannabis. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá zadavatele reklamy na produkt Proenzi Intensive, která byla odvysílána dne 2. 
10. 2017 od 17:42:32 hodin na programu NOVA, společnost WALMARK, a.s. IČ: 
00536016, sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti 
na uvedenou reklamu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
ámci své působnosti 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.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 
70, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona  č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu GEN – Mašínovi dne 15. října 2017 od 



20:00 na programu ČT1, jímž mohlo dojít k porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

1-3-3 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení 
ustanovení § 31 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil 
odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce - 2.část, dne 22. října 2017 od 13:05 hod. 
na programu ČT24, který měl přinést diskusi k problematice přijetí eura v ČR, a kam byli 
pozváni jako hosté - odborníci Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, oba dlouhodobě 
propagující přijetí eura, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor, 
pro jehož prosazování dostali v rámci pořadu značný prostor. Naopak nebyl pozván 
žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i 
v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo k jednostranné prezentaci 
závažného tématu. Tím došlo k porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., které stanovuje provozovateli povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

7-0-0 

39. RRTV/2017/145/had: Simply You Pharmaceuticals a.s./Imunit Hlíva ústřičná 800 
mg/NOVA/20.12.2016/od 22:31:45 hodin 

-  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 § 86 
odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 7. listopadu 2017 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s 
obviněným zadavatelem obchodního sdělení s motivem Imunit Hlíva ústřičná 800 mg, 
odvysílaného dne 20. 12. 2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, společností Simply 
You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. 
a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, 
nebylo obviněnému prokázáno. 

8-0-0 

-  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 § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „č. 250/2016“) rozhodla 
zahájit se zadavatelem reklamy, společností SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT 
LLC, sídlem Charles Mathias, 942 Windemere Drive NW, Salem, Oregon, Spojené státy 
americké, prostřednictvím její organizační složky (odštěpného závodu) Organizační 
složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČ: 29016827, se sídlem Praha 
3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to odvysíláním reklamy Imunit 
Hlíva ústřičná 800 mg dne 20. 12. 2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, neboť z 
obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení 
onemocnění, případně jeho prevenci. V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy 



onemocnění, současně je pak deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na 
onemocnění. Kontext vyplývá z uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně 
udržovat obranyschopnost a přirozenou imunitní odpověď. 

8-0-0 

40. RRTV/2017/752/rud: Starlyf Fast Heater/teleshopping/NOVA/17.4.2017/05:30:11 
hodin 

-   Rada se seznámila se sdělením provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, 
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, kdo je osobou, která si u něj 
objednala šíření obchodního sdělení / teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast 
Heater“, odvysílaného dne 17. dubna 2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA.  

7-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost 
Mediashop Holding GmbH, sídlem Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Austria, 
o podání vysvětlení k tvrzením, která byla součástí obchodního sdělení / 
teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast Heater“, odvysílaného dne 17. dubna 
2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA. V rámci obchodního sdělení je 
propagován produkt přenosný ohřívač vzduchu Starlyf Fast Heater, přičemž v apelativní 
výzvě ke koupi je uváděno: „Pokud zavoláte hned teď, tak vám nepošleme základní model 
Starlyf Fast Heater Basic, ale geniální model Starlyf Fast Heater Delux, který je vybaven 
takzvaným automatickým regulačním termostatem. Klidně si předehřejte kteroukoli 
místnost mezi hodnotami patnáct a třicet dva stupňů. Po dosažení požadované teploty se 
ohřívač Starlyf Fast Heater automaticky vypne a když teplota v místnosti začne klesat 
Starlyf Fast Heater se zase automaticky sám zapne. A toto nyní dostanete gratis, čili zcela 
zdarma.“ Tato apelativní výzva ke koupi varianty produktu „Delux“ s funkcí GRATIS je v 
kontextu celého teleshoppingového spotu, kde je produkt označován pouze jako „Starlyf 
Fast Heater“, a vzhledem k absenci adekvátních informací na inzerovaných internetových 
stránkách („www.mediashop.cz“) pro diváka/spotřebitele matoucí, neboť nabídka 
vzbuzuje dojem, že za uvedenou cenu, pakliže zavolá ihned, získá onu variantu „Delux“ 
produktu ohřívač Starlyf Fast Heater, a pokud nikoliv (nezavolá-li divák ihned), obdrží 
pouze variantu „Basic“, která ovšem po čas prezentace (před apelativní výzvou ke koupi) 
není vůbec zmíněna, stejně jako varianta „Delux“, a na výše uvedeném webu 
„www.mediashop.cz“ nelze ani jednu z těchto variant dohledat (produkty explicitně 
označené jako Starlyf Fast Heater Basic a Starlyf Fast Heater Delux absentují, nalézá se 
zde pouze produkt Starlyf Fast Heater). Rada proto žádá o vysvětlení, jaké jsou 
specifikace produktů Starlyf Fast Heater Basic a Starlyf Fast Heater Delux, jak je lze od 
sebe rozlišit, a to i v rámci spotu, a jaká je jejich původní cena. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

8-0-0 

41. RRTV/2017/798/loj: Hyundai Motor Czech s.r.o_Hyundai i30 kombi_podání 
vysvětlení ohledně tvrzení nejlepší český kombík všech dob_ nedohledatelnost 
průzkumu 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Hyundai Motor Czech s. r. o. v 
souvislosti s televizní reklamou na produkt Hyundai i30 kombi, na základě jakého 
výzkumu a na základě jakých konkrétních výstupů tohoto výzkumu uvádí v předmětné 
reklamě tvrzení, že model i30 kombi je „nejlepším českým kombíkem všech dob“. 

8-0-0 

 



42. RRTV/2017/759/had: Proton Therapy Center Czech s.r.o./ČT2/16.4.2017/21:39:53 
hodin/„Protonové centrum“/podmínky pro léčbu-Podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Proton Therapy Center Czech 
s.r.o., IČ: 26466791, sídlem Budínova 2437/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, ve věci 
obchodního sdělení/reklamnímu spotu s motivem „Protonové centrum“, odvysílaného dne 
16. dubna 2017 v čase 21:39:53 na programu ČT2.  

8-0-0 

43. RRTV/2017/817/pim: KabelSat s.r.o., monitoring infokanálů, důvody změn oproti LP, 
podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., z jakého 
důvodu na programu INFO – DAMBOŘICE chyběly informace pro občany o jednání 
zastupitelstva obce, o dění v obci (kromě avíz do budoucnosti a dlouhodobě platných 
informací), informace o vyhláškách a jejich plnění a informace ze základní školy, když 
licence předpokládá vysílání těchto informací; (2) z jakého důvodu měla na programu 
INFO – DAMBOŘICE videotextová smyčka dne 18. června 2017 délku jen 7:24 minut a 
dne 19. června 2017 délku 7:41 minut, když licence předpokládá vysílání videotextové 
smyčky o délce 15-20 minut; (3) z jakého důvodu na programu INFO – HERŠPICE 
chyběly informace pro občany o jednání zastupitelstva obce a informace o vyhláškách a 
jejich plnění, když licence předpokládá vysílání těchto informací; (4) z jakého důvodu 
měla na programu INFO – HERŠPICE videotextová smyčka dne 18. června 2017 délku 
jen 5:51 minut a dne 19. června 2017 délku 4:40 minut, když licence předpokládá vysílání 
videotextové smyčky o délce 15-20 minut; (5) z jakého důvodu byla na programu INFO – 
LANŽHOT vysílána jen videotextová smyčka, když licence u tohoto programu 
předpokládá, že vysílací schéma bude obsahovat také obrazové vysílání v délce 10 minut 
až 2 hodiny kromě období prázdnin od 1. 7. do 31. 8.; (6) jakým způsobem provozovatel 
informoval diváky programu INFO – LANŽHOT o identifikačním číslu provozovatele 
televizního vysílání, které patří mezi základní údaje o provozovateli podle § 32 odst. 7 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a diváci k němu neměli přístup ve vysílání, a nemají ho 
ani na internetové stránce programu dostupné odkazem z webu města Lanžhot; (7) z 
jakého důvodu na programu INFO – OPATOVICE chyběly informace pro občany o 
jednání zastupitelstva obce, o vyhláškách a jejich plnění a o investičních záměrech obce, 
když licence předpokládá vysílání těchto informací. 

8-0-0 

-  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 KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, na 
porušení podmínek licence, neboť (1) na programu INFO – DAMBOŘICE chyběly ve 
dnech 18. a 19. června 2017 informace pro občany o jednání zastupitelstva obce, o dění 
v obci (kromě avíz do budoucnosti a dlouhodobě platných informací), informace o 
vyhláškách a jejich plnění a informace ze základní školy, ačkoliv licence předpokládá 
vysílání těchto informací; (2) stopáž videotextové smyčky na záznamu vysílání programu 
INFO - DAMBOŘICE ze dne 18. června 2017 měla délku trvání pouze 7:24 minut a stopáž 
ze dne 19. června 2017 délku 7:41 minut, ačkoliv licence předpokládá videotextovou 
smyčku o délce 15-20 minut; (3) na programu INFO – HERŠPICE chyběly ve dnech 18. 
a 19. června 2017 informace pro občany o jednání zastupitelstva obce a informace o 
vyhláškách a jejich plnění, ačkoliv licence předpokládá vysílání těchto informací; (4) 
stopáž videotextové smyčky na programu INFO – HERŠPICE ze dne 18. června 2017 
měla délku jen 5:51 minut a dne 19. června 2017 délku 4:40 minut, ačkoliv licence 
předpokládá vysílání videotextové smyčky o délce 15-20 minut; (5) na programu INFO – 
LANŽHOT byla ve dnech 18. a 19. června 2017 vysílána pouze videotextová smyčka, 
ačkoliv licence předpokládá, že vysílací schéma bude obsahovat také obrazové vysílání 
v délce 10 minut až 2 hodiny kromě období prázdnin od 1. července do 31. srpna a (6) 



na programu INFO – OPATOVICE chyběly ve dnech 18. a 19. června 2017 informace pro 
občany o jednání zastupitelstva obce, o vyhláškách a jejich plnění a o investičních 
záměrech obce, ačkoliv licence předpokládá vysílání těchto informací. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

8-0-0 

44. RRTV/2017/791/pim: Jan Popelka/ TELEVIZE BLANSKO/ porušení LP - délka smyčky 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jan Popelka, z jakého 
důvodu měla videotextová smyčka, datovaná obdobím od 19. června do 25. června 2017, 
která je součástí vysílání programu TELEVIZE BLANSKO, délku trvání pouze 11:20 
minut, ačkoli dle licence programu TELEVIZE BLANSKO má být zařazována videotextová 
smyčka (textové vysílání) v délce 20 až 40 minut. 

8-0-0 

-  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 Jan Popelka, IČ 13715569 se sídlem Holštejn 26, Holštejn, pošta Sloup, 
PSČ 679 13, na porušení podmínek licence, neboť stopáž videotextové smyčky na 
záznamu vysílání programu TELEVIZE BLANSKO z časového období 18.–19. června 
2017 od 00.00 do 24.00 hod. měla délku trvání pouze 11:20 minut, ačkoli dle licence 
programu TELEVIZE BLANSKO má být zařazována videotextová smyčka (textové 
vysílání) v délce 20 až 40 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

8-0-0 

45. RRTV/2017/792/pim: Jan Popelka/ TELEVIZE BLANSKO/ nedodání části 
záznamu/vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jan Popelka, z jakého 
důvodu je poskytnutý záznam videotextové smyčky, která je součástí vysílání programu 
TELEVIZE BLANSKO, v rámci samotného vysílání datován obdobím od 19. června do 
25. června 2017, ačkoli Rada prostřednictvím písemné výzvy žádala o zapůjčení 
záznamu vysílání ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 
hodin, tj. i ze dne, který předcházel období uvedenému ve vysílání smyčky 

8-0-0 

46. RRTV/2017/793/pim: Jan Popelka/ TELEVIZE BLANSKO/ upoutávky "AVON" a "Kurz 
výživového poradenství"/ vztah se subjekty/ podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jan Popelka, na základě 
jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byly v rámci videotextové smyčky 
vysílání programu TELEVIZE BLANSKO (rubrika Zprávy odevšad), datované obdobím 
od 19. června do 25. června 2017, zveřejněny pozvánky na akce „AVON – přijďte se 
nechat nalíčit“ a „Celodenní kurz výživového poradenství“. 

8-0-0 

47.2014/461/had/TER:TEREZIA COMPANY s.r.o./RAKYTNÍČEK/15.2.2014/6:27:40/NOVA-
léčebné účinky-rozhodnutí MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5A 190/2014 ze dne 
11. 10. 2017, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 
27251659, se sídlem Praha 4, Na Návrší 997/14, proti rozhodnutí Rady ze dne 2. 9. 2014, 
sp. zn./Ident. 2014/461/had/TER, č.j. had/3235/2014, jímž byla uložena pokuta ve výši 
200 000 Kč pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním 
reklamy „RAKYTNÍČEK“, odvysílané dne 15. 2. 2014 v čase 6:27:40 hodin na programu 
NOVA. 

8-0-0 



48. RRTV/2017/968/nej: Návrh na vyřazení programu JOJ Family z předvolebního 
monitoringu. 

-  Rada se seznámila s výsledkem rešerše programu JOJ Family a schvaluje navržený 
postup. 

8-0-0 

49. RRTV/2017/973/chr: Best Flare, s.r.o./Internetová televize – audiovizuální mediální 
služba na vyžádání/www.bestorm.cz - zápis 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Best Flare, 
s.r.o., ze dne 21. června 2017, doručeného Radě dne 17. července 2017, toto potvrzení: 
Poskytovatel Best Flare, s.r.o., IČ: 061 04 363, se sídlem v Brně, Merhautova 428/2, PSČ 
613 00, byl dne 7. listopadu 2017 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na 
vyžádání je poskytována ode dne 1. října 2017 pod názvem Internetová televize – 
audiovizuální mediální služba na vyžádání, umístěná na internetové adrese 
www.bestorm.cz. 

8-0-0 

51. RRTV/2017/954/kro: Analýza služby Romea TV poskytovatele TV ROMEA, o.p.s. 

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

8-0-0 

-  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 poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Romea TV ROMEA, o.p.s., IČ 26613573, se 
sídlem Žitná 21575/49, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
neoznámil změnu evidovaných údajů, jak ukládá § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně změnu internetové adresy služby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení výzvy. 

8-0-0 

52. RRTV/2017/957/kro: Analýza služby REGIONVYSOCINA.CZ provozovatele Revy HB, 
s. r. o. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání REGIONVYSOCINA.CZ poskytovatele Revy HB, s. r. o.  

8-0-0 

-  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 poskytovatele Revy HB, 
s. r. o., IČ 05251320, se sídlem U Šlapanky 3569, 580 01 Havlíčkův Brod, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
132/2010 Sb., konkrétně jakým způsobem umožňuje příjemcům služby 
REGIONVYSOCINA.CZ, umístěné na internetové adrese http://www.regionvysocina.cz/, 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

8-0-0 



53. RRTV/2017/826/had: Stanice O, a.s./obchodní sdělení vysílané prostřednictvím 
služby HbbTV na programu O (Óčko) - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, k obsahu stížnosti na 
obchodní sdělení vysílané prostřednictvím služby HbbTV na programu O (Óčko). 

8-0-0 

54. RRTV/2017/668/pim: Martin Šváb/ TV Mělníček - ukončení poskytování 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
TV Mělníček, umístěné na internetové adrese www.melnicek.tv, poskytovatele Martin 
Šváb, IČ: 74128078, se sídlem Větrová 1525, 276 01. 

8-0-0 

55. RRTV/2017/669/pim: Prosperita, o.p.s./ERUDIA/ukončení poskytování 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
ERUDIA, umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, poskytovatele Prosperita, 
o.p.s., IČ: 269 12 384, se sídlem Nad Šutkou 540/14, 180 00 Praha 8. 

8-0-0 

56. RRTV/2017/670/pim: Studio R e V i s.r.o./Webové stránky TV RTM/ ukončení služby 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Webové stránky TV RTM, umístěné na internetové adrese www.tvrtm.cz, poskytovatele 
Studio R e V i s.r.o., IČ: 46709975, Mrštíková 399/2a, 460 07 Liberec. 

8-0-0 

57. RRTV/2017/671/pim: WORLD SPORT PROMOTION, a.s./WebTV HC LEV Praha 
/ukončení poskytování 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
WebTV HC LEV Praha, umístěné na internetové adrese www.levpraha.cz/webtv, 
poskytovatele WORLD SPORT PROMOTION, a.s., IČ: 24258474, se sídlem Na 
Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10.  

8-0-0 

58. RRTV/2017/672/pim: TOCCULIO s.r.o./ BOOMtv/ ukončení poskytování služby 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
BOOMtv, umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, poskytovatele TOCCULIO 
s.r.o., IČ 27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00. 

8-0-0 

59. RRTV/2017/983/had: HbbTV - analýza služeb 

-  Rada se seznámila s rozborem a analýzou platformy HbbTV 

7-0-0 

60. RRTV/2017/987/dut: Zpráva z 9. zasedání CERF 

-  Rada bere na vědomí zprávu z 9. zasedání CERF v Debrecíně.  

8-0-0 

61. RRTV/2017/427/zab: HAMCO, s.r.o./RADIO HANÁ okruh SkyRock/RV/změna licence 
§ 21 odst. 1. písm b) - žádost o přidělení kmitočtu Zlín 101,2 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. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Olomouc - Město, 
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 77900, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ 
okruh SkyRock (licence č.j.: Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín 7 101,2 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 



kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W 
jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto 
představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 
47668962, se sídlem Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 77900, o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh SkyRock (licence č.j.: 
Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Zlín 7 101,2 MHz / 100 W. 

8-0-0 

Ověřovatel: 

P. Bartoš 


