
Zápis z 20. zasedání, konaného dne 3. 11. 2015  

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

 

1. Schválení programu 20. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

10-0-1 

2. 2015/540/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Opava - město 96,0 
MHz / 100 W - veřejné slyšení od 13:30 do 13:45 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Opava – 
město 96,0 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové 
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

11-0-0 

3. 2015/116/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 
město 4 99,9 MHz / 200 W - veřejné slyšení od 13.45 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Tábor město 4 99,9 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

11-0-0 

4. 2014/815/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Hradec Králové 
M 104,1 MHz / 200 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Hradec Králové M 104,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 
49 02 / 50 13 10 pro program SIGNÁL RÁDIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 
2025. 

11-0-0 

5. 2015/67/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Opava město 90,1 
MHz / 100 W - rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 409/34, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů OPAVA město 90,1 MHz / 100 W pro program Radio COLOR na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

6. 2015/124/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio BEAT - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště, kmitočtu a 
výkonu vysílače Plzeň 97,5 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, 10100 Praha o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio BEAT (licence sp. zn. 2008/144/fia, č.j. 
cun/3964/08), spočívající ve změně kmitočtu, stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň 97,5 
MHz / 100 W na Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 22 26 / 49 43 
13, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio BEAT (licence sp. zn. 2008/144/fia, č.j. 
cun/3964/08) spočívající ve změně kmitočtu, stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň 97,5 
MHz / 100 W na Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 22 26 / 49 43 
13. 

11-0-0 

7. 2015/286/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio Šumava - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 
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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 
sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock 
Radio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Ústí nad 
Labem Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu 
územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio 
Šumava (licence č.j.: Ru/287/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Ústí nad Labem 
Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W.  

11-0-0 

8. 2015/579/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Děčín 92,7 MHz / 
200 W - zastavení řízení se dvěma účastníky 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 
143 00 Praha 4, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W, neboť žadatel vzal svou 
žádost o udělení licence zpět. 

9-0-0 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 
409/34, 120 00 Praha 2, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím vysílačů Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W, neboť žadatel vzal 
svou žádost o udělení licence zpět. 

11-0-0 

9. 2015/871/STR/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost souhlas se změnou názvu 
programu z původního Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00) na nový Hitrádio FM 
- zastavení správního řízení 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a 
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále 
jen „zákon č. 500/2004“ Sb.), vydává toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 
MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 
Praha, správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal 
(licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000), spočívající ve změně označení názvu 
programu na nový název Hitrádio FM dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť provozovatel vzal svou žádost v plném rozsahu zpět. 

11-0-0 

10. 2015/475/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Ústí 
nad Orlicí 2 95,5 MHz / 200 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Orlicí 2 95,5 
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 24 26 / 49 58 20 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 17. prosince 2015. 

11-0-0 

11. 2015/148/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Šumperk Kolšov 89,1 MHz / 500 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 89,1 
MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 17. prosince 2015. 

11-0-0 

12. 2015/352/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
České Budějovice V 91,6 MHz / 200 W  

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice V 91,6 
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 28 13 / 48 58 03 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 17. prosince 2015. 

11-0-0 

13. 2015/886/SPM/Růz: Různí provozovatelé; analýza vybraných obchodních sdělení 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; 96,4 MHz Ostrava) dne 22. října 2015, 
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 22. října 2015, 
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz 
Plzeň) dne 15. října 2015 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 107,2 MHz 
Ústí nad Labem) dne 4. října 2015. 

11-0-0 

14. 2013/698/STR/Fre: FREKVENCE 1 / Dámský klub / 26.6.2013 / 10:00 - 12:00 / 
porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. / uložení pokuty 300.000, - Kč - 
seznámení s rozsudkem MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne ze dne 23. září 
2015, č.j. 5 A 218/2014 – 46, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Frekvence 1, 
a.s. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2013/698/STR/Fre, č.j. STR/3713/2014 ze dne 21. 
října 2014, jímž Rada uložila 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 

15. 2015/929/SMU/CET: CET 21 spol.s r.o./TV/žádost o předchozí souhlas s převodem 
obchodního podílu a s tím související změnou společenské smlouvy 

-  Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licenci (č.j. R 
– 060/93 ze dne 9. února 1993, program NOVA; sp. zn. 2008/1354/zem/CET, č.j. 
zem/7962/08 ze dne 19. listopadu 2008 program NOVA; sp. zn. 2012/454/sve/CET, č.j. 
sve/2139/2012 ze dne 12. června 2012, program fanda; sp. zn. 2011/720/sve/CET, č.j. 
sve/2664/2011 ze dne 23. srpna 2011, program fanda; sp. zn. 2013/124/FIA/CET, č.j. 
FIA/858/2013 ze dne 19. února 2013, program Telka; sp. zn. 2013/3/FIA/CET, č.j. 
FIA/620/2013 ze dne 5. února 2013, program Telka; sp. zn. 2013/123/FIA/CET, č.j. 
FIA/857/2013 ze dne 19. února 2013, program SMÍCHOV; sp. zn. 2012/881/FIA/CET, 
č.j. FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012, program SMÍCHOV; sp. zn. 
2007/790/zem/CET, č.j. zem/9213/07 ze dne 23. října 2007, program Nova Cinema; sp. 
zn. 2011/732/sve/CET, č.j. sve/2665/2011 ze dne 23. srpna 2011, program Nova 
Cinema; sp. zn. 2008/1079/zem/CET, č.j. zem/6308/08 ze dne 24. září 2008, program 
Nova sport 1; sp. zn. 2015/636/FIA/CET, č.j. RRTV/2822/2015-FIA ze 4. srpna 2015, 
program Nova sport 1; sp. zn. 2015/638/SMU/CET č.j. RRTV/2943/2015-SMU ze 4. 
srpna 2015, program Nova sport 2; sp. zn. 2015/637/SMU/CET č.j. RRTV/2933/2015-
SMU ze 4. srpna 2015, Nova sport 2; sp. zn. 2011/173/zem/CET, č.j. zem/1346/2011 ze 
dne 19. dubna 2011, program VOYO), a to s převodem obchodního podílu společnosti 
CME Investments B.V., reg.číslo: 33289326 se sídlem 1019GM Amsterdam, Piet 
Heinkade 55, Unit G-J, Nizozemské království ve výši 1289812/30282019388 na 
společnost CME Media Enterprises B.V., reg.číslo: 33246826 se sídlem: 1019GM 
Amsterdam, Piet Heinkade 55, Unit G-J, Nizozemské království, která je společníkem 
společnosti CET 21 spol. s r.o. s obchodním podílem 30280729576/30282019388 a s 
tím související změnou společenské smlouvy, jejíž nové úplné znění tvoří přílohu tohoto 
rozhodnutí, v rozsahu žádosti doručené dne 21. října 2015 pod č.j. RRTV/8906/2015-P. 

11-0-0 

-  Rada vrací provozovateli CET 21, spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, v souladu s ustanovením § 7 písm. a) zákona 
č. 634/2004 Sb., poplatek ve výši 20 000,- Kč na bankovní účet provozovatele č. 
1822962/800, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá 
žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení. 

11-0-0 

16. 2015/911/FIA/DIG: DIGI Czech Republic, s.r.o. (původně LUFUSIONS s.r.o., IČO: 292 
68 516) - převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím družice - zánik 
platnosti registrace (DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 275 69 390), změny v nástupnické 
společnosti - oznámení  

-  Rada konstatuje, že dne 1. října 2015 zanikla podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku realizace fúze sloučením se společností 
LUFUSIONS s.r.o., IČ: 292 68 516, se sídlem Holandská 854/1, Štýřice, 639 00 Brno, 
registrace společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 275 69 390, dříve zapsaná v OR 
vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.: C 62012, se sídlem Holandská 854/1, 
Štýřice, 639 00 Brno, k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím družice, č.j.: sp. zn.: 2006/510/bar/DIG, č.j.: bar/6433/06 ze dne 29. 
srpna 2006, dle oznámení č.j.: RRTV/8642/2015/P, ze dne 12. října 2015. O této 
skutečnosti Rada vydá nástupnické společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ 292 68 
516, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, osvědčení o ukončení 
platnosti předmětné registrace v souladu s § 154 správního řádu. 

10-0-0 



-  Rada se seznámila v souvislosti s oznámením realizace fúze provozovatele DIGI 
Czech Republic, s.r.o., IČO: 275 69 390 a provozovatele LUFUSIONS s.r.o., IČO: 292 
68 516, podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001Sb., se změnami v 
nástupnické společnosti provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
LUFUSIONS s.r.o., prostřednictvím družice, které spočívají ve změně: a) názvu 
obchodní firmy, a to z LUFUSIONS s.r.o. na DIGI Czech Republic, s.r.o.; b) sídla 
společnosti z Holandská 854/1, Štýřice, 639 00 Brno na Gudrichova 763, 747 41 Hradec 
nad Moravicí, dle oznámení č.j.: RRTV/8642/2015/P, ze dne 12. října 2015. 
Provozovatel doložil aktuální výpisy z obchodního rejstříku a aktuální znění 
Zakladatelské listiny.  

11-0-0 

17. 2015/901/zem/Čes: Český telekomunikační úřad; žádost o vyjádření Rady ve věci 
problematiky prvotního šíření televizního družicového vysílání  

-  Rada se seznámila s žádostí Českého telekomunikačního úřadu o vyjádření ve věci 
sporu o umístění satelitní televizní antény na střeše objektu jiného majitele v souvislosti 
s žádostí stavebního úřadu MČ Praha 11 o součinnost, v rozsahu podání ze dne 7. října 
2015, č.j. RRTV/8504/2015-P.  

11-0-0 

-  Rada informuje Český telekomunikační úřad v rozsahu návrhu odpovědi.  

11-0-0 

18. 2015/947/KOZ/ASO: ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KABELOVÝCH A 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ V ČR - dotaz ve věci omezení převzatého vysílání 
fotbalových zápasů UEFA 

-  Rada se seznámila s dotazem ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KABELOVÝCH A 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ V ČR, doručeným dne 26. října 2015, ve věci přerušování 
převzatého vysílání některých přenosů fotbalových zápasů UEFA a schvaluje návrh 
odpovědi 

11-0-0 

19. 2015/938/KOZ/Rad: Zpráva ze služební cesty - Konference Innovation Day - HbbTV 

-  Rada se seznámila se zprávou z konference Innovation Day na téma HbbTV, která se 
konala dne 7. října 2015 

11-0-0 

20. 2015/903/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 6 oznámeními 

11-0-0 

21. 2015/919/BUR/HBO: HBO Europe s.r.o./analýza kontinuální/CINEMAX 
2/12.9.2015/12:00-24:00  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu CINEMAX 
2, provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00 Praha 7, ze dne 12. září 2015 v čase od 12:00 do 24:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání 
programu CINEMAX 2, HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 
1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým způsobem byly dne 12. září 
2015 v čase od 12:00 do 24:00 hodin naplňovány licenční podmínky programu 
CINEMAX 2, upravující jazykovou verzi vysílání tohoto programu v jednotlivých zemích, 



kde je program šířen, když záznam vysílání obsahoval vždy jen původní znění 
vysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy.  

11-0-0 

22. 2015/876/vis/FIB: FIBERA s.r.o.; Infokanál IFK 30.-31. srpna 2015 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu IFK ze dnů 30. a 31. srpna 2015 
provozovatele FIBERA s.r.o.  

11-0-0 

-  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 FIBERA 
s.r.o., IČ: 28509463, se sídlem Frýdecká 201, Staré Město, 739 61 Třinec, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu vysílal ve dnech 30. a 31. srpna 2015 program IFK stejnou 
programovou smyčku, když tzv. další programové podmínky licence předpokládají 
aktualizaci smyčky denně. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

11-0-0 

23. 2015/763/CHU/SAT: SAT Plus, s.r.o.; Analýza kontinuálních úseku vysílání 
televizního programu UPC EXPRES ze dne 27.července 2015 v čase 00:00-24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
UPC EXPRESS provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem v Praze, 
Závišova 502/5, PSČ 140 00, ze dne 27. července 2015 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. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. července 2015 
odvysílal na programu UPC EXPRESS (celorepubliková verze) v čase 06:16:19, 
08:15:44, 10:19:04, 12:13:47, 14:14:03, 16:13:40, 18:13:22, 20:18:47, 22:18:20 pořad 
Magazín Ostravsko, který obsahoval rozhovory moderované aktivní političkou v daném 
regionu Mgr. Marcelou Mrózkovou Heříkovou (členka zastupitelstva Magistrátu města 
Ostravy a zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz). Tím této 
osobě poskytl významný mediální prostor pro prezentaci, což způsobilo její zvýhodnění 
před ostatními politickými subjekty, které takovouto možnost nedostaly. Došlo tak k 
porušení zákonné povinnosti, podle které je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby 
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 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) 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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání 



programu UPC EXPRESS (celorepubliková verze) dne 27. července 2015 v čase od 
03:31:56 do 03:59:16 neuvedl označení televizního programu (logo). Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, zda v 
souladu s rozsahem záznamů poskytnutých na základě žádosti Rady č. j. 
RRTV/2765/2015-BUR, sp. zn. 2015/679/BUR/SAT skutečně vysílá pouze jednu 
regionální verzi programu UPC EXPRESS v Lysé nad Labem, přičemž prostřednictvím 
jiných kabelových přípojek UPC, a.s. šíří pouze tzv. celorepublikovou verzi daného 
programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

11-0-0 

-  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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu dne 27. července 2015 označil na programu UPC EXPRESS 
(celorepubliková verze) pořady Film eXtra (vysílaný od 01:46, 04:00, 09:47, 21:46 
hodin) a Travel Journal (vysílaný od 00:47, 02:15, 03:31, 04:29, 13:30, 19:31, 23:31 
hodin) jako obsahující umístění produktu, zatímco v rámci smyčky tvořící verzi stejného 
programu pro Lysou nad Labem tyto pořady (Film eXtra vysílaný v čase 00:00 a Travel 
Journal vysílaný v čase 00:15 od začátku smyčky) jako obsahující umístění produktu 
neoznačil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

11-0-0 

-  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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem plní v souvislosti s provozováním televizního programu UPC EXPRESS 
povinnosti dané ustanovením § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. července 
2015 odvysílal od 10:33 hodin na programu UPC EXPRES pořad Severozápadní 
zpravodajství, který obsahoval opakovaně vulgarismus „posral“ (v čase 00:02:08, 
00:02:10 a 00:02:12 od začátku pořadu), čímž porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 



děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 
dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

 

 

24. 2015/875/BUR/LIN: LINARXUS Czech s.r.o.; Film+/18.9.2015/14:35/Hlava v oblacích 
- ohrožení dětí a mladistvých - naturalistické scény násilí a sexuálně explicitní a 
drastické scény - kontrola DaTel Report 

-  Rada se seznámila s monitoringem programu Film+ provozovatele LINARXUS Czech 
s.r.o. ze dne 18. září 2015. 

11-0-0 

25. 2015/918/vis/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 20/2015 (32 podání) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 12. do 27. října 2015 (celkem 32 podání): Česká televize / ČT1 
– Reportéři ČT, reportáž Stíny minulosti Pavla Tykače, 7. září 2015 od 21:25 hodin; 
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Střepiny, reportáž Vladimir Putin, 11. října 2015 od 22:57 
hodin; Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) / různé 
programy – spot Vicks SymptoMed, odvysílání na programu NOVA, 11. října 2015, 
21:52:20-21:52:45 hodin; T-Mobile Czech Republic a.s. (zadavatel obchodního sdělení) 
/ různé programy – spot LTE+ SÍŤ S NEJČISTŠÍM PŘENOSEM HLASU, odvysílání na 
programu ČT sport, 10. října 2015, 21:43:53-21:44:23 hodin; Barrandov Televizní Studio 
a.s. / Televize Barrandov – upoutávka na seriál Bezdružice, bez upřesnění času; FTV 
Prima, spol. s.r.o. / Prima – oblečení redaktora při vysílání diváckých zpráv, bez 
upřesnění času; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy, 
zpráva Šílený útok, 14. října 2015 od 18:30 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
KINO BARRANDOV – teleshopping Chat Linka, 6. října 2015 od 13:30 hodin; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping Rychlá hra, 20. 
září 2015 od 13:40 hodin; PHONOTEX spol. s r.o. (Slovenská republika) / TV8 – iQvíz, 
10. října 2015 od 22:00 hodin; Telemarketing International s.r.o. (zadavatel obchodního 
sdělení) / různé programy – teleshopping Platinum Ultimate Care, odvysílání na 
programu fanda, 19. října 2015, 13:10:54-13:15:54 hodin; WS International a.s. 
(zadavatel obchodního sdělení) / různé programy – teleshopping Mr. Juice, odvysílání 
na programu NOVA, 22. července 2015, 5:09:20-5:24:20 hodin; CET 21 spol. s r. o. / 
NOVA – Střepiny, téma dopadů změny školského zákona, 11. října 2015 od 22:57 
hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, téma Rodiče i učitelé odmítají 
rušení praktických škol, 12. října 2015 od 19:30 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – 
Události, zpráva Skupina Ztohoven bez trestu, 16. října 2015 od 19:00 hodin; Slovak 
Sport, s.r.o. (Slovenská republika) / Slovak Sport. TV – věštecký pořad bez upřesnění; 
Různí provozovatelé / různé programy – množství násilí ve vysílání obecně; Česká 
televize a Český rozhlas / různé programy – pravidelné vysílání pro ateisty obecně; 
Česká televize / ČT1 – 168 hodin, reportáž V týlu nepřítele, 18. října 2015 od 21:15 
hodin; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Konečná stanice: Smrt, 7. září 2015 od 13:05 
hodin a 9. září 2015 od 7:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Všechnopárty, rozhovor s O. 
Kaniou, 16. října 2015 od 21:25 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Rychlá hra, bez upřesnění času; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, 
rozhovor s M. Rozumkem, 11:14 hodin a 14:36 hodin; Česká televize / ČT :D – Planeta 
YÓ, seriál Normálka, 15. října 2015 od 17:40 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
BARRANDOV PLUS – teleshopping Chat Linka, 1. října 2015 od 22:50 hodin; Česká 
televize / ČT :D – Planeta YÓ, vstup na téma uprchlíků z jiné planety, 7. září 2015 od 
17:42 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping 
Rychlá hra, půlnoc 22. října 2015; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov 
– logo při vysílání programu Televize Barrandov; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Turnaj 
zabijáků, 18. října 2015 od 15:35 hodin. 



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 
15200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 6. října 2015 informoval diváky 
programu KINO BARRANDOV o tom, že bude vysílán titul Rychlá hra – naposledy 
titulkem se zněním „za chvíli Rychlá hra“v předcházejícím pořadu ve 13:23:30 hodin – 
zatímco do vysílání byl zařazen titul Chat Linka, a proč nadále obdobně pokračuje v 
informování diváků o vysílání v daném programovém okně již reálně nevysílaného titulu 
Rychlá hra, dále z jakého důvodu diváci zmíněného vydání Chat Linky dostali ve 
vysílání formou běžícího titulku se zněním „Pravidla soutěže http://calltv.com/chatlinka a 
www.rychlahra.org“ – přičemž na každé z internetových adres jsou uvedeny odlišné 
Podmínky provozu linky – dvojznačnou informaci o fungování telefonní linky 909 90 90 
99 inzerované v Chat Lince a jakým smluvním ujednáním mezi provozovatelem vysílání 
a zadavatelem teleshoppingu Chat Linka je ošetřeno dodatečné informování diváků na 
internetu, a dále aby vysvětlil rozdíl mezi nabídkou služby „chatovat s holkama, 
poslouchat povídky“ v běžícím titulku při vysílání titulu Chat Linka a obchodním 
sdělením upraveným podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a to mimo jiné 
v kontextu vysílání Chat Linky se symbolem 18+ v obraze a v kontextu pravidla v bodu 
II. odst. 2 Podmínek provozu linky na adrese http://calltv.com/chatlinka: „Probíhá-li 
právě vysílání Pořadu a volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na spojení 
je doprovázeno poslechem informací o lince.“, ve kterém není konkrétně specifikován 
charakter sdělení, s nimiž je bezprostředně konfrontován telefonující při čekání na 
spojení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 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, společností Telemarketing International 
s.r.o., IČ 27744825, sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl 
dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Platinum Ultimate“, který byl 
odvysílán dne 19. října 2015 v čase 13:10:54 hodin na programu fanda a který může být 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní 
praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v teleshoppingu uvádí, že k 
produktu Platinum Ultimate Care obdrží divák jako dárek přípravek Platinum Ultimate 
Clean, dále jako dárek přípravek Platinum Ultimate Protect a jako třetí dárek kvalitní 
utěrku z mikrovlákna, to vše za 799 Kč. Ve skutečnosti je však cena 799 Kč cenou za 
sadu čtyř výrobků (Platinumu Ultimate Care, Platinumu Ultimate Clean, Platinum 
Ultimate Protect a utěrka), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván samostatně a 
všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Užitím slova „dárek“, tedy slova 
obdobného významu jako slovo „zdarma“ či “bezplatně“, se tak zadavatel dopouští 
klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, 
že kupuje jeden produkt za cenu 799 Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve skutečnosti 
divák kupuje sadu čtyř výrobků, a žádný dárek zdarma nezískává. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 



televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání CET 21 
spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 12. října 2015 v pořadu Televizní noviny na 
programu NOVA, respektive v příspěvku Rodiče i učitelé odmítají rušení praktických 
škol v tomto pořadu, použil redakční skutkové tvrzení, že děti praktické školy na 
reportážních záběrech, které mají lehké mozkové postižení nebo poruchu učení, se od 
září začnou učit tempem dětí na základních školách, a z jakých zdrojů měl informace, 
ze kterých toto skutkové tvrzení vycházelo. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 
dní ode dne doručení této výzvy. 

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 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. října 2015 od 
17:40 hodin na programu ČT :D odvysílal pásmo pořadů Planeta YÓ, jehož součástí byl 
pořad Normálka, který obsahoval vulgarismy a nadávky, zejména „blbeček“ (čas 
18:02:35 a 18:02:45 hodin) a „imbecil“ (čas 18:04:36 a 18:49:46 hodin), a 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že 11. října 2015 od 22:57 hodin odvysílal na programu NOVA pořad 
Střepiny, respektive reportáž o současném Rusku, která byla součástí tohoto pořadu, 
jehož obsah mohl být v rozporu s povinností zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v 
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo 
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Porušení 
této povinnosti se mohl dopustit tím, že do reportáže nezařadil vyjádření žádného 
reprezentanta Ruska, například ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, k 
probíranému tématu. 

1-2-3 

            neplatné hlasování 

 

28. 2015/608/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se plus, reportáž "Utajená 
data"/7.6.2015/od 11:14 hodin - neposkytnutí vyvážených a objektivních informací 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
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 



dne 3. listopadu 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, 
IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. června 2015 
od 11:14 hodin na programu ČT2, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově 
shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. 

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) 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, 140 70 Praha 4, na porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. června 2015 
od 11:14 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření 
prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel pohledu zcela 
podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu dostatečně 
nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z oboru 
imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený 
postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka 
ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné 
pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

11-0-0 

29. 2015/640/had/San: ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o.; ČESKÁ MUZIKA spol. s 
r.o./Imunocea/reklama/ŠLÁGR TV/18.5.2015/8.30.27 hodin - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní 
úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění 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 3. listopadu 2015 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ: 26024080, sídlem Dubné, Křenovice 106, 
okres České Budějovice, PSČ 37384, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit jako zadavatel reklamy na produkt 
Imunocea, odvysílané dne 18. května 2015 v čase 8:30:27 hodin na programu ŠLÁGR 
TV, neboť se porušení zákona ze strany účastníka správního řízení neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 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 KLEIA, s.r.o., se sídlem Mutěnská 1250, 
Mistřin, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČ 29311691, správní řízení z moci úřední, neboť 
zadáním reklamy na produkt Imunocea, odvysílané dne 18. května 2015 v čase 8:30:27 
hodin na programu ŠLÁGR TV, se dopustil možného porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť v rámci obchodního sdělení jsou použita taková tvrzení, 
která deklarují, že uvedený produkt může nahradit veškeré léky, a to výhradně přírodní 
cestou, a že je možno přestat užívat léky a nahradit je uvedeným přípravkem, čímž 



dochází k deklaraci léčebného účinku produktu, který je však potravinou, respektive 
doplňkem stravy. 

11-0-0 

30. 2015/855/RUD/PRA: PRAHA TV s.r.o.; PRAHA TV/27.7.2015/smyčka o délce 60-180 
minut - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PRAHA TV s.r.o., se 
sídlem Thámova 137/16, Praha, PSČ: 18600, IČ: 25830937, zda byla dle jeho mínění 
struktura pořadů, odvysílaných na programu PRAHA TV dne 27. července 2015, v 
souladu s podmínkami licence, v nichž je stanoveno, že program PRAHA TV bude 
sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 60-180 minut, který bude nepřetržitě 
vysílán ve smyčce. 

11-0-0 

31. 2015/920/RUD/PRA: PRAHA TV s.r.o.; PRAHA TV/změna licenčních 
podmínek/změna programového schématu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 3. listopadu 2015 toto rozhodnutí: Rada vydává 
provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ 258 30 937, sídlem Thámova 137/16, 186 00 Praha 
8, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 1. července 2014, sp.zn. 
2014/641/zem/IMP, č.j. zem/2292/2014, k provozování zemského digitálního televizního 
vysílání programu PRAHA TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, spočívající 
ve změně znění Dalších programových podmínek, respektive změně Programové 
skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 15. října 2015, č.j. 
RRTV/8767/2015-P. 

11-0-0 

32. 2015/766/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události v regionech, reportáž Strach z 
agresivních psů/8.1.2015/od 18:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na základě jakých zdrojů uvádí ve 
zpravodajském příspěvku s názvem Strach z agresivních psů, odvysílaném v pořadu 
Události v regionech dne 8. 1. 2015 od 18.00 hod. na programu ČT 1, že agresivní psi 
utekli svému majiteli a útočili na lidi pětkrát za poslední rok a dále že psi útočili v 
předchozích týdnech na zvířata, potrhali ovce, kozy a další psy.  

10-0-0 

33. 2015/655/RUD/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO Comedy/licence sp.zn. 
2008/221/zem/HBO/rodičovský zámek? - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s doplněním vysvětlení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, které jím provozované 
televizní programy jsou ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb. dostupné koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy s osobu starší 18ti let, a 
jsou k nim poskytována technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a 
mladistvým přístup k vysílání programů (dále jen „rodičovský zámek“), a které nikoli. 

11-0-0 

34. 2015/802/LOJ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; KINO 
BARRANDOV/1.8.2015/10-22hodin/zařazení 3 filmů a žádného seriálu - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a. s., z jakého důvodu zařadil do vysílání programu KINO BARRANDOV dne 1. srpna 
2015 v úseku od 9:56:25 do 22:54:23 hodin kromě částí vysílání, které nepatří k filmům 



nebo seriálům, pouze tři filmy o souhrnné délce přibližně 5:30 hodin, a žádný seriál, 
když základní programová specifikace tohoto programu zní „program tematicky 
zaměřený převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu“. 

11-0-0 

35. 2015/811/RUD/TV : TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & 
Slovak)/22.6.2015/12:00-23:00 hodin/vysílání ve slovenském jazyce - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, jakým způsobem naplňuje 
licenční podmínky programu FASHION TV (Czech & Slovak) (licence udělená 
rozhodnutím Rady Sp. zn. 2013/786/zem/TV, č. j. zem/639/2014, ze dne 18. 2. 2014), 
které stanovují, že hlavním jazykem vysílání programu je čeština, vzhledem k faktu, že 
dne 22. června 2015 v časovém úseku 12:00 – 23:00 byl český jazyk ve vysílání 
programu zcela marginální, jelikož všechny pořady odvysílané v rámci lokálního vysílání 
(Face of Fashion TV, Fashion VIP, Fashion backstage a Fashion lifestyle) byly 
zpracovány výhradně ve slovenském jazyce (redakční komentáře – verbální složka), s 
doplněním o informace v anglickém jazyce (některá textová sdělení). 

11-0-0 

36. 2015/813/RUD/TV: TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & Slovak)/Fashion 
Lifestyle/22.6.2015/15:03:03,19:04:11,22:04:35 hodin/umístění produktů - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na základě jakých smluvních 
ujednání byl odvysílán pořad Fashion lifestyle, zařazený do vysílání programu 
FASHION TV (Czech & Slovak) dne 22. června 2015 od 15:03:03, 19:04:11 a 22:04:35 
hodin, zejména pak, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byla 
do pořadu začleněna prezentace následujících produktů: síť restaurací Sajado, 
automobily BMW, lyžařská výstroj Völkl, lyžařské středisko Jasná, fitness centrum 
Posilka Club a automobily Mercedes-Benz. 

11-0-0 

37. 2015/814/RUD/TV: TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & Slovak)/Fashion 
backstage/22.6.2015/14:02:28,17:02:59,21:04:03 hodin/umístění produktů - 
VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na základě jakých smluvních 
ujednání byl odvysílán pořad Fashion backstage, zařazený do vysílání programu 
FASHION TV (Czech & Slovak) dne 22. června 2015 od 14:02:28, 17:02:59 a 21:04:03 
hodin, zejména pak, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byla 
do pořadu začleněna prezentace Make-up studia Eurovea a kosmetiky značky Mary 
Kay.  

10-0-0 

38. 2015/812/RUD/TV : TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & Slovak)/Face of 
Fashion TV/22.6.2015/oznámení o "partnerech projektů" - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, o jaký typ obchodního sdělení 
se jedná v případě oznámení o „partnerech projektu“, které bylo součástí programové 
upoutávky na pořad Face of Fashion TV, odvysílané na programu FASHION TV (Czech 
& Slovak) dne 22. června 2015 v časech 12:00:52, 12:54:13, 13:01:30, 13:40:28, 
14:00:21, 14:20:42, 15:00:22, 15:22:20, 16:01:34, 16:54:55, 17:00:21, 17:21:11, 
18:01:34, 18:40:36, 19:01:34, 19:23:32, 20:01:22, 20:40:25, 21:01:22, 21:21:39, 
22:01:51 a 22:23:53 hodin.  

11-0-0 

39. 2015/815/RUD/TV : TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & Slovak)/Face of 
Fashion TV (epizoda "Styling"/22.6.2015/12:03:36,16:04:23 hodin/neoznačený PP 



-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem 
Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. června 2015 od 
12:03:36 a 16:04:23 hodin na programu FASHION TV (Czech & Slovak) odvysílal pořad 
Face of Fashion TV (epizoda „Styling“), který obsahoval množství umístěných produktů 
(prodejna oděvů Mango, parfumérie Marionnaud, automobily Volkswagen, Studio krásy 
Pierot, Marina cafe Hamuliakovo, pivo Stella Artois), přičemž ale nebyl jako pořad 
obsahující umístění produktu na svém začátku ani konci zřetelně označen, a diváci tak 
mohli být ohledně jeho povahy uvedeni v omyl.  

11-0-0 

40. 2015/816/RUD/TV : TV FASHION s.r.o.; FASHION TV (Czech & Slovak)/Face of 
Fashion TV (epizoda "Styling"/22.6.2015/12:03:36,16:04:23 hodin/nepatřičně 
zdůrazněný PP Stella Artois 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem 
Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Face of Fashion TV (epizoda „Styling“), dne 22. června 2015 od 12:03:36 a 16:04:23 
hodin na programu FASHION TV (Czech & Slovak), neboť zde došlo k nepatřičnému 
zdůraznění umístěného produktu, piva značky Stella Artois.  

11-0-0 

41. 2015/803/LOJ/Záp: Západočeská kabelová televize s.r.o.; ZKTV a ZKTV-ML/14. - 15. 
6. 2015/00.00 - 24.00/licenční podmínky - obměna smyček - středa x čtvrtek - podání 
vysvětlení  

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Západočeská kabelová 
televize s. r. o., z jakého důvodu ve svém průvodním dopise a ve vysílání programu 
ZKTV – ML uvádí, že k obměně smyčky programu ZKTV – ML dochází ve čtvrtek, 
pokud licenční podmínky programu uvádějí, že k aktualizaci bude docházet většinou ve 
středu, dále z jakého důvodu nebyl v dodaném záznamu vysílání programů ZKTV a 
ZKTV – ML blok reportáží moderován, pokud licenční podmínky uvádějí, že ve vysílání 
má být zařazena rubrika Blok moderovaného zpravodajství, dále jakým způsobem byla 
naplněna rubrika Blok moderovaného zpravodajství v dodaném záznamu vysílání 
programu ZKTV – ML, pokud dodaný záznam obsahoval menší počet reportáží, než 
jaký je v členění této rubriky uveden v licenčních podmínkách programu, dále z jakého 
důvodu byl před reportážemi zařazenými ve vysílání programu ZKTV uveden předěl s 
nápisem STORY, dále jaký příspěvek naplňuje v dodaném záznamu vysílání programů 
ZKTV a ZKTV – ML rubriku Publicistika nebo dokument na volné téma, dále z jakého 
důvodu je v dodaném záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML zařazena rubrika 
Z archívu, pokud tato není uvedena v licenčních podmínkách programů ZKTV a ZKTV – 
ML, a z jakého důvodu nebyly v dodaném záznamu vysílání programu ZKTV – ML 
zařazeny rubriky Okénko z radnice, Zveme Vás a Reklama, které jsou uvedeny v 
licenčních podmínkách programu. 

11-0-0 

-  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 Západočeská 
kabelová televize s.r.o., se sídlem Dobrovského 180/15, 35301 Mariánské Lázně, IČ: 
27985563, o podání vysvětlení, z jakého dne pochází záznam vysílací smyčky, 
doručený Radě v reakci na žádost o podání vysvětlení č.j. RRTV/3266/2015-LOJ, dále 
kdy dochází k obměně vysílací smyčky programu ZKTV – ML a dále jaký příspěvek 
naplňuje v dodaném záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML dokument na 



volné téma. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

11-0-0 

42. 2015/805/LOJ/Záp: Západočeská kabelová televize s.r.o.; ZKTV a ZKTV-ML/14. - 15. 
6. 2015/00.00 - 24.00/reklamní blok neoddělen předělem - upozornění na porušení 
zákona  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Západočeská kabelová televize s.r.o., na 
upozornění č.j. RRTV/3269/2015-LOJ, jímž byl upozorněn na porušení ustanovení § 49 
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil zařazením reklamního bloku 
do videotextové smyčky programu ZKTV odvysílané ve dnech 14.–15. června 2015 od 
00.00 hod. do 24.00 hod., který nebyl na svém konci oddělen předělem. Provozovatel 
vysílání tak nezajistil, aby reklamní blok byl snadno rozeznatelný, tj. neoddělil zřetelně 
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky reklamní blok 
od ostatních částí vysílání. 

11-0-0 

43. 2015/804/LOJ/Záp: Západočeská kabelová televize s.r.o.; ZKTV a ZKTV-ML/14. - 15. 
6. 2015/00.00 - 24.00/bez info o Radě - upozornění na porušení zákona  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Západočeská kabelová televize s. r. o. na 
upozornění č.j. RRTV/3267/2015-LOJ , jímž byl provozovatel upozorněn na porušení 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovatele 
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

11-0-0 

44. 2015/847/LOJ/ZZI: ZZIP s.r.o.; Městský informační program/26.-27.7.2015/00:00-
24:00/záznamy součástí jedné mutace-podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZZIP s.r.o., zda byly oba 
záznamy, zaslané na žádost Rady č. j. RRTV/2767/2015-BUR, sp. zn. 
2015/680/BUR/ZZI, součástí jedné mutace programu Městský informační program, či 
zda byl každý ze zaslaných záznamů vysílán v rámci kabelových rozvodů v jiném 
katastrálním území. 

11-0-0 

45. 2015/661/LOJ/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; Nickelodeon 
European/13.4.2015/10:00-22:00 hodin/Nickelodeon HD - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., 
zda je programová nabídka programu Nickelodeon European a Nickelodeon HD trvale 
totožná, a pokud ano, jak se tato skutečnost slučuje s udělenými licencemi, 
opravňujícími k vysílání dvou různých programů. 

11-0-0 

46. 2015/829/had/NEZ: NEZNÁMÝ ÚČASTNÍK; Novelizace zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

-  Rada se seznámila se zněním novelizovaného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

11-0-0 

47. 2015/927/chr/Rea: Realitní televize s.r.o.; Realitní televize 
s.r.o./www.rtvplus.cz/zápis do Evidence 

-  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 4investor 
media s.r.o., ze dne 13. října 2015, doručeného Radě dne 13. října 2015, toto potvrzení: 
Poskytovatel Realitní televize s.r.o., IČ: 042 11 189, se sídlem Praha 9, Freyova 983/25, 



PSČ 190 00, byl dne 3. listopadu 2015 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 6. října 2015 pod názvem Realitní 
televize s.r.o., umístěná na internetové adrese www.rtvplus.cz.  

11-0-0 

48. 2015/884/chr/SMA: SMART Comp. a.s.; Analýza služby NETBOX (R) Kino 

-  Rada se seznámila s analýzou služby NETBOX (R) Kino poskytované společností 
SMART Comp. a.s. 

11-0-0 

-  Rada bere na vědomí změnu názvu služby společnosti SMART Comp. a.s., IČ 
255177 67, se sídlem v Brně, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00, z NETBOX (R) Půjčovna 
na NETBOX (R) Kino. 

11-0-0 

49. 2015/780/had/PRA: PRAHA TV s.r.o.; PRAHA TV s.r.o.; Analýza služby PRAHA TV - 
seznámení s podaným vysvětlením 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání PRAHA TV, umístěné na internetové adrese prahatv.eu, společnost 
PRAHA TV s.r.o., IČ 2580937, se sídlem Thámova 137/16, Praha, PSČ 186 00, o jaký 
typ obchodního sdělení se jedná v případě oznámení „Moderátorku obléká butik yaxi 
taxi“, které je součástí závěrečných titulků pořadu Fitkompas – vydání ze dne 4. dubna 
2015, resp. na základě jakých smluvních ujednání je v souvislosti se zveřejňováním 
uvedeného pořadu realizována spolupráce s prodejnou Yaxi Taxi (Zuzana Labudová, IČ 
74268996). 

11-0-0 

50. 2015/945/KOD/Rad: Pozvánka na 27. schůzi volebního výboru PSP 

-  Rada se seznámila s pozvánkou na 27. schůzi volebního výboru PSP 

11-0-0 

51. 2015/974/BLA/Nes: Schválení termínů zasedání RRTV v roce 2016 

-  Rada schvaluje termíny zasedání RRTV 2016 

11-0-0 

52. 2015/976/BUR/růz: Návrh zákona o úředním jazyce České republiky 

-  Rada se seznámila s poslaneckým návrhem zákona o úředním jazyce České 
republiky a vyslovuje k němu připomínky podle textu projednaného materiálu. 

10-1-0 

-  Protinávrh člena Rady Doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc.: k připomínce 
k navrženému ustanovení § 3 a § 6 odst. 6: Navrhuji tuto připomínku vypustit jako 
nadbytečnou, jelikož řešení dané otázky je dostatečně obsaženo v jednotlivých 
procesních právních předpisech. K připomínce k navrženému ustanovení § 6 odst. 1 
písm. d) a odst. 4: Navrhuji v ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) vypustit část věty za 
středníkem. K připomínce k navrženému ustanovení § 7 odst. 1: Navrhuji tuto 
připomínku vypustit jako nadbytečnou, neboť posouzení konkrétních případů je vždy 
v kompetenci příslušného správního orgánu. 

1-1-4 

 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


