
Zápis z 2. zasedání, konaného dne 20. 1. 2015  

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

 

1. Schválení programu 2. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

11-0-0 

2. 2014/1082/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Česká televize/ČT 
sport/BEKO/30.8.2014/22:35:44 hodin/§ 49 odst. 1 písm. a) - neoddělená a 
nerozeznatelná reklama - 13.30 dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/1082/LOJ/ČES provedla důkaz 
zhlédnutím obrazově-zvukového záznamu obchodního sdělení BEKO odvysílaného dne 
30. srpna 2014 od 22:35:44 hodin na programu ČT sport, oznámení o sponzorování 
BEKO odvysílaného dne 6. září 2014 od 04:25:27 hodin na programu ČT sport, 
oznámení o sponzorování BEKO odvysílaného dne 6. září 2014 od 04:53:38 hodin na 
programu ČT sport, oznámení o sponzorování BEKO odvysílaného 6. září 2014 od 
04:55:26 hodin na programu ČT sport a reklamy Coca-cola odvysílané dne 26. 4. 2014 
od 6:51:54 hodin na programu Prima. 

9-0-0 

3. 2014/1068/had/WAL: WALMARK, a.s.; WALMARK/Urinal MEDICAL/Televize 
Barrandov/11.8.2014/12:39:40/-nekalá praktika-DOKAZOVÁNÍ-13:35 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/1068/had/WAL provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy na produkt Urinal MEDICAL odvysílané dne 11. srpna 
2014 v čase 12:39:40 hodin na programu Televize Barrandov. 

10-0-0 

4. 2014/981/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Moravské Budějovice 981 kHz / 
5 kW - od 14.00 hodin  

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru 
technických parametrů Moravské Budějovice 981 kHz / 5 kW projednala se žadatelem 
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

9-0-0 

5. 2014/876/bar/Lag: Lagardere Active ČR, a. s. / PIGY RÁDIO; žádost o udělení licence 
k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů – ústní 
jednání 20. 1. 2015 ve 14.15 hod. 

-  Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti Lagardere 
Active ČR, a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační 
číslo 61058297, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání 
programu PIGY RÁDIO šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8 let 

11-0-0 

6. 2015/36/KRO/FIL: FILM EUROPE, s.r.o.; Analýza vysílání/Film Europe/4. 11. 2014 od 
10:00 do 23:00 hod.  



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu Film Europe provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. ze dne 4. listopadu 
2014 v čase od 10:00 do 23:00 hodin. 

11-0-0 

7. 2015/24/KRO/Měs: Město Přibyslav; Analýza předvolebního vysílání programu TV 
PŘIBYSLAV/22. 9. 2014 – 10. 10. 2014 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV PŘIBYSLAV provozovatele 
Město Přibyslav z období 22. září 2014 – 10. října 2014. 

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 Město Přibyslav, IČ 268097, 
se sídlem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1/0, PSČ 58222, na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její 
žádost o poskytnutí záznamu vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 22. 9. – 10. 10 
2014 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období 19 dnů, záznam vysílání v 
odvysílané podobě, v jaké byl distribuován divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších 
částí vysílání a loga programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových 
či jiných technických úprav. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
tohoto 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 Město Přibyslav, IČ 
268097, se sídlem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1/0, PSČ 58222, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu zaslal Radě na její žádost o poskytnutí záznamu vysílání programu TV 
PŘIBYSLAV ze dnů 22. 9. – 10. 10 2014 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. 
z období 19 dnů, DVD označená požadovaným časovým obdobím (tj. první DVD 
označené 22. 9. – 30. 9. 2014, druhé DVD označené 30. 9. – 10. 10. 2014), avšak 
samotné záznamy, které DVD obsahovala, byly označeny časovým obdobím, které 
neodpovídá žádosti Rady (tj. první DVD 27.–37. týden 2014, druhé DVD 38.–39. týden 
2014). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

8. 2015/30/vis/Měs: Město Štětí; Analýza vysílání před volbami do zastupitelstev obcí a 
Senátu 2014 - KTV Štětí 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu KTV Štětí provozovatele Město 
Štětí v období 22. září–10. října 2014. 

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 televizního vysílání Město 
Štětí, IČ: 00264466, se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí na porušení § 32 odst. 
1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu 
KTV Štětí v programové smyčce 39. týdne 2014 v pořadech Seminář karate, Matýsek 
se rozrostl na Bezděkov a Vysílání z radnice (č. 436), v programové smyčce 40. týdne 
2014 v pořadu Vysílání z radnice (č. 436 – repríza) a v programové smyčce 41. týdne 
2014 v pořadu Vysílání z radnice (č. 437) neuváděl označení televizního programu 
(logo). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Město Štětí, IČ: 00264466, 
se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí na porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období 22. září–10. října 2014 neposkytoval 
divákům programu KTV Štětí snadný, přímý a trvalý přístup ke všem základním údajům 
o provozovateli televizního vysílání, mezi něž patří název nebo jméno provozovatele 
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto 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 vysílání Město Štětí, 
IČ: 00264466, se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí, o podání vysvětlení, jaký byl 
charakter prezentace jména společnosti TRIOPTIMUM s.r.o., její internetové stránky 
www.trionet.cz a nabídky služeb příjmu digitálního televizního vysílání a 
vysokorychlostního připojení k internetu v rámci závěrečných titulků pořadu Vysílání z 
radnice (č. 436) v programové smyčce 39. týdne 2014 programu KTV Štětí, reprízy 
téhož pořadu v programové smyčce 40. týdne 2014 programu KTV Štětí a pořadu 
Vysílání z radnice (č. 437) v programové smyčce 41. týdne 2014 programu KTV Štětí, 
respektive jestli tato prezentace byla míněna jako reklama, a z jakého důvodu v tom 
případě nebyla oddělena od ostatních částí vysílání ve smyslu § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 

9. 2015/33/CHU/Vyš: Vyškovská TV, s.r.o.; Analýza kontinuálních úseků vysílání 
televizních programů Vyškovský městský informační kanál a Kuřimský městský 
informační kanál ze dnů 19.-20. 10. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
Vyškovský městský informační kanál provozovatele Vyškovská TV, s.r.o. ze dne 19.-20. 
října 2014 v čase 00:00-24:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
Kuřimský městský informační kanál provozovatele Vyškovská TV, s.r.o. ze dne 19.-20. 
října 2014 v čase 00:00-24:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ 
29249376, se sídlem Vyškov, Smetanovo nábřeží 521/39, PSČ 682 01, na porušení 
licenčních podmínek stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č. j. 
sve/3738/2013, ze dne 20. srpna 2013, kterého se dopustil tím, že se ve dnech 19. a 
20. října 2014 odchýlil od licencí deklarované programové skladby televizního programu 
Kuřimský městský informační kanál, neboť v uvedené dny neodvysílal textovou smyčku 
s informacemi z Městského úřadu, kulturních a sportovních organizací, neziskových 
organizací a dalšími informacemi nekomerčního charakteru doplněnými obrázky nebo 
krátkými animacemi. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

11-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ 
29249376, se sídlem Vyškov, Smetanovo nábřeží 521/39, PSČ 682 01, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
dne 19. a 20. října 2014 nesplnil svou povinnost uvádět označení televizního programu 
(logo) v televizním vysílání programu Kuřimský městský informační kanál. Logo nebylo 
na obrazovce přítomno v průběhu předělů, které rámovaly záznamy jednání 
zastupitelstva, konkrétně v časech 00:00:00-00:00:17, 02:03:31-02:03:48, 02:29:24-
02:29:42 a 04:14:59-04:15:17 od začátku zaslaného záznamu. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

10. 2015/18/VEZ/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 

-  Rada se seznámila s diváckými podáními týkajícími se televizního vysílání 
doručenými v období 29. 12. 2014 do 12. 1. 2015 (celkem 35 podání): ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, Silvestr 99 aneb paráda z Kavčích hor, 30. 12. 2014 v 19:00 hodin; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT2, pořad Mlýny, 31. 12. 2014 v 14:56 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Revival, 1. 1. 2015 v 20:00 hodin (2 podání); ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Líbánky, 7. 1. 2015 v 20:05 hodin (4 podání); IKO CABLE s. r. 
o./Film+, pořad Apocalypto, 27. 12. 2014 v 22:15 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA, 
pořady Televizní noviny, Snídaně s Novou, reportáž Urážky prezidenta by podle Humla 
měly být trestné, 17. a 18. 12. 2014 v 19:30 a 5:55 hodin (2 podání); ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Reportéři ČT, 10. 11. 2015 v 20:30 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Události, reportáž Místa pro lyžování, 21. 12. 2014 v 19:00 hodin 
(2 podání); CET 21 spol. s r.o./SMÍCHOV, pořad Mr. GS, 4. 1. 2015 v 21:49 hodin; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Večer plný hvězd, 31. 12. 2014, v 21:02 hodin (2 
podání); FTV Prima, spol. s r.o./Prima, upoutávky na pořady, 1. 1. 2015 (2 
podání);ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Kdyby byly ryby, 25. 12. 2014 v 20:00 hodin (2 
podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad U muziky na Silvestra, 1. 1. 2015 v 00:05 
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima, pořad Krimi zprávy, reportáže o kauze strážníka 
městské policie Vysoké Mýto; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořady Události, Studio 6, 
reportáže o S. Banderovi, 2. 1. 2015 (2 podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad 
Losování Euromiliony, 6. a 10. 1. 2015, v 20:00 hodin (2 podání); ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Případy detektiva Murdocha, 3. 1. 2015 v 11:15 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program - nevyváženost vysílání hokejové Tipsport 
extraligy; Stanice O, a.s./Óčko, nevhodné videoklipy; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program, neobjektivita zpravodajství; nespecifikovaný 
provozovatel/nespecifikovaný program, neobjektivita zpravodajství a nespokojenost s 
obsahem vysílání; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV a Slovak sport TV, stížnost na 
teleshoppingové pořady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Události, 27. 11. 2014 v 19:00 
hod. a CET 21 spol. s r.o./NOVA, pořad Televizní noviny, 1. 12. 2014 v 19:30 hod. – 
reportáže o léčbě diabetu; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, článek „Další humanitární konvoj 
dorazil do Donbasu“ na webu ČT24 ;  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. prosince 2014 
odvysílal od 16:42 hodin na programu ČT1 pořad Silvestr ’99 aneb Paráda z Kavčích 
hor, který obsahoval vulgarismy „do prdele“ (00:48:41 a 00:49:22 – od začátku pořadu), 
„zasraná“ (00:48:45), „zkurvená“ (00:48:45), „v prdeli“ (00:48:51), „v hajzlu“ (00:48:52), 



„pičovinu“ (00:49:21). 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 dnů od doručení 
upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 31. prosince 2014 
odvysílal od 14:56 hodin na programu ČT2 pořad Mlýny, který obsahoval vulgarismy a 
nadávky „kokot“ (00:02:25, 00:12:26 – od začátku pořadu), „kurva“ (00:06:49, 00:06:50, 
00:06:53, 00:33:26), „piča“ (00:08:09, 00:08:10, 00:08:11), „jebat“ (00:08:09, 00:08:10, 
00:08:11), „neujebává“ (00:12:29), „najebal“ (00:13:17), „najebaná“ (00:14:50), „jebem“ 
(01:16:35, 01:16:37, 01:16:38), „najebem ti“ (00:08:04), „debil“ (00:15:37, 00:15:39, 
01:17:22), „zbuzerovat“ (00:35:20), „buzno“ (01:19:28, 01:19:53), „do hajzlu“ (00:43:51, 
00:46:00, 01:18:36). 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 dnů od doručení 
upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. ledna 2015 
odvysílal od 20:00 hodin na programu ČT1 pořad Revival, který obsahoval vulgarismy a 
nadávky „do prdele“ (00:02:45, 00:38:13, 00:39:09, 01:15:54, 01:16:03, 01:23:34, 
01:48:39 – od začátku pořadu), „v prdeli“ (00:33:39), „čumíte“ (01:43:14), „čurák“ 
(00:30:09, 00:44:27), „dojebe“ (01:43:00), „dojebali“ (01:43:04), „zašukáme“ (00:18:42), 
„šukání“ (00:25:50), „zašukat“ (01:18:41, 01:15:46, 01:20:30), „nešoustal“ (01:23:36), 
„vole“ (00:22:56, 00:25:43, 00:28:21, 00:28:33, 00:34:41, 00:34:56, 00:38:52, 00:41:20, 
00:44:09, 00:44:13, 00:44:17, 01:01:31, 01:14:00, 01:16:33, 01:16:40, 01:16:41, 
01:17:33, 01:18:25, 01:23:33, 01:26:19, 01:28:00, 01:33:02, 01:34:30, 01:38:44, 
01:40:16, 01:40:18, 01:41:00, 01:48:29, 01:49:40), „v řiti“ (01:15:04), „debil“ (00:34:57, 
00:58:43, 01:18:25, 01:18:26, 01:42:53), „debile“ (00:54:24), „debilové“ (01:40:29), 
„debilně“ (01:23:38), „hajzle“ (00:24:15), „hajzl“ (01:27:53, 01:28:34), „kurva“ (00:39:04, 
00:44:16, 00:44:32, 01:16:14, 01:16:30, 01:16:43, 01:26:29), „vyhonit“ (00:53:10), „drž 
hubu“ (00:53:39, 00:53:41), „magoři“ (01:35:13, 01:37:55, 00:59:11), „magorům“ 
(01:37:28), „magor“ (01:42:43), „pinda“ (00:17:58, 00:18:04), „pipina“ (00:36:59), „piču“ 
(01:42:59), „do piče“ (01:16:30), „kokot“ (01:00:23), „svině“ - ve smyslu označení 
člověka (01:24:13), prase“ - ve smyslu označení člověka (00:20:53, 1:16:41), „rozesrat“ 
(00:43:59), „ser“ (01:28:16, 01:37:17), „sere“ (01:34:34), „posral“ (00:34:19, 00:34:29, 
01:23:48), „poserete“ (01:38:00), „posraný“ (01:49:45), „nasranej“ (01:49:50), „nasraná“ 
(00:11:43, 00:18:14), „nasrali“ (01:42:17), „posratými“ (01:27:45). 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 dnů od doručení upozornění. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. ledna 2015 
odvysílal od 20:05 hodin na programu ČT1 pořad Líbánky, který obsahoval vulgarismy a 
nadávky „ty vole“ (00:21:50 – od začátku pořadu), „kurva“ (00:21:55, 00:37:03, 
01:12:40, 01:13:52, 01:14:28, 01:15:00), „kurvy debilní“ (00:22:01), „do piči“ (00:21:59, 
1:25:35), „do prdele“ (00:36:47, 00:36:53, 00:37:04, 01:06:00, 01:12:50, 01:13:00, 
01:14:27, 01:15:02), „šmejdům“ (00:56:37), „kundě“ (00:57:35), „kunda“ (00:57:49), 
„vykouřit“ (01:00:40), „pochcat“ (01:01:14), „prosrali“ (00:05:53), „předposraný“ 
(01:01:19), „zasraní“ (01:10:46), „buzny“ (01:11:12), „kretén“ (01:12:59), „magora“ 
(01:13:59), „magor“ (01:14:03, 01:14:04, 01:14:05, 01:14:06), „hovno“ (01:14:26), 
„buzerantskýmu“ (01:14:20), „zasraným buzerantem“ (01:14:38), „buzerante“ (01:24:16), 
„čurákem“ (01:15:13), „zasraným hulibrkem“ (01:15:16), „dobytek“ (01:15:21). 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 dnů od doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá společnost IKO CABLE s.r.o., IČ 27236102, se sídlem Rohanské nábřeží 
657/7, Karlín, Praha 8, o podání vysvětlení, jaký vztah je mezi ní a programem Film+. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého 
nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů vycházel, když dne 
17. prosince 2014, v rámci zpravodajské relace Televizní noviny, vysílané od 19:30 
hodin na programu NOVA, konkrétně pak v reportáži s názvem „Urážky prezidenta by 
podle Humla měly být trestné“, uvedl tato sdělení: „Tentokrát by prý rád omezil lidská 
práva a základní demokratické principy“, „Omezení svobody slova a návrat cenzury, 
totalitní metody by podle svých výroků chtěl poslanec Stanislav Huml“, „Nadávky na 
adresu veřejných činitelů včetně prezidenta by totiž podle něj měly být trestné a 
provozovatelé internetových stránek by je měli nekompromisně mazat, aby si kritiku 
politiků nikdo nemohl přečíst.“ Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

11-0-0 

 
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, 

PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyly v reportáži s názvem „Jez? 

ANO“, odvysílané v pořadu Reportéři ČT dne 10. listopadu 2014 od 21:30 hodin na 



programu ČT1, uvedeny informace o potenciálních výhodách či významnosti stavby 

jezu u Děčína plynoucí pro tamní region, jiné firmy než firmy náležící skupině Agrofert či 

Českou republiku. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 

této výzvy. 

10-0-0 

 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 

platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, 

PSČ 14070, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byla odvysílána 

reportáž o sněhových podmínkách na českých horách a o tom, jak předcházet úrazům 

na sjezdovkách, zařazená v rámci zpravodajské relace Události, vysílané dne 21. 

prosince 2014 od 19:00 hodin na programu ČT1, a zda byla v této souvislosti uzavřena 

smluvní ujednání, která zahrnovala prezentaci lyžařského vybavení značky Salomon. 

Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

11. 2014/617/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Vojenská přehlídka 
vyvolává strach/9.5.2014/19:30 - po vyjádření 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/617/DRD/CET provedla důkaz listinami, 
které tvořily přílohu provozovatelova vyjádření se ve věci ze dne 25. srpna 2014 (č.j. 
7210/2014). 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 
20. ledna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené 
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním 
zpravodajského příspěvku s názvem „Vojenská přehlídka vyvolává strach“ v pořadu 
Televizní noviny vysílaném dne 9. května 2014 od 19:30 hodin na programu NOVA, z 
důvodu absence předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 
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 
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
zpravodajského příspěvku s názvem „Vojenská přehlídka vyvolává strach“ v pořadu 
Televizní noviny vysílaném dne 9. května 2014 od 19:30 hodin na programu NOVA se 
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, a to konkrétně tím, došlo k 
jednostrannému, explicitnímu usouvztažnění Ruska s nepokoji na Ukrajině, respektive 
byla manipulativním způsobem dávána do souvislosti vojenská přehlídka na Rudém 
náměstí u příležitosti Dne vítězství s aktuálními událostmi na Ukrajině. Audiovizuální 



zpracování příspěvku není emocí prosté a apelativně vyvolává strach z ruské armády či 
samotného Ruska. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

 

 

12. 2014/756/DRD/Reg: Regionální televize CZ s.r.o.; regionálnítelevize.cz/politicko-
publ.cyklus Evropská unie a my/1.4.-14.5.2014 - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 
20. ledna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Regionální televize CZ 
s.r.o., IČ: 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, 11000 Praha 1 - Nové Město, správní 
řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
devítidílného politicko-publicistického cyklu Evropská unie a my v období od 1. dubna 
2014 do 14. května 2014 na programu regionalnitelevize.cz, který trpěl nedostatečným 
respektováním zásad objektivity a vyváženosti. Rada správní řízení zastavuje z důvodu 
absence předchozího upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 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 
vysílání Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, 11000 
Praha 1 - Nové Město, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že v období od 1. dubna 2014 do 14. května 2014 na programu 
regionalnitelevize.cz vysílal premiéry a reprízy devítidílného politicko-publicistického 
cyklu Evropská unie a my, a to tak, že při rozhovoru s jediným kandidátem bylo trvale v 
záběru výrazné logo jeho politické strany, zatímco v žádném jiném případě nebylo 
vystoupení osloveného spojeno s takovouto grafickou prezentací, což způsobilo 
zvýhodnění daného kandidáta, respektive znevýhodnění kandidátů ostatních, kteří 
neměli rovné podmínky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

11-0-0 

13. 2014/898/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; fanda/20.5.2014/13:00-14:00 hodin - 
překročení reklamního limitu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 
60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") 
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala dne 20. ledna 2015 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění, ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 100 000,-Kč za porušení 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout 
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve vysílání programu fanda dne 20. května 
2014 v časovém úseku od 13:00 do 14:00 hodin bylo odvysíláno 850 sekund reklamy a 
teleshoppingu, a byla tak o 130 sekund překročena přípustná délka času, který může 



být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní 
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený 
u České národní banky, variabilní symbol 2014898. Účastníkovi řízení se ukládá 
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. 
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2014898. 

9-0-0 

14. 2014/810/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 
8a odst. 1 písm. s) a podle § 8a odst. 5 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 20. ledna 2015 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. s) a podle § 
8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pokutu ve výši 300 
000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán 
na programu ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30 hod., a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v 
teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž 
měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď 
odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové 
racionálně neuchopitelné podmínce, kterou nemohl soutěžící odkrýt, neboť odpověď 
číslo 558 neodpovídá součtu litrů uvedených na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu 
všechny odhalitelné nepravidelnosti. Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí 
předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. 
zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou 
považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící 
odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, nemá 
šanci na výhru.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014810. V souladu s ustanovením § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2014810. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

8-0-0 

15. 2014/808/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 
8a odst. 1 písm. s) a podle § 8a odst. 5 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 20. ledna 2015 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. s) a podle § 
8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pokutu ve výši 300 
000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl 
odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 5. 2014 od 01.00 hod. a který je nekalou 



obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v 
teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž 
měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď 
odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena 
konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí na tom, v jakých 
jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit o nejvyšším 
čísle vzhledem k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky rychlosti. 
Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní 
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo ze zvýšenou 
sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, 
přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku 
označena jako správná, nemá šanci na výhru.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014808. 
V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního 
řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, 
variabilní symbol 2014808. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí.  

8-0-0 

16. 2014/807/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Kvíz/16.5.2014/od 19:30 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 
8a odst. 1 písm. s) a podle § 8a odst. 5 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 20. ledna 2015 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. s) a podle § 
8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pokutu ve výši 300 
000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl 
odvysílán na programu ACTIVE TV dne 16. 5. 2014 od 19.30 hod.,a je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v 
teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž 
měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď 
odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové 
racionálně neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na 
mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného 
výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka 
správnou odpověď ukázala a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. 
Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní 
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou 
sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, 
přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku 
označena jako správná, neměl šanci na výhru. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2014807. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2014807. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 



17. 2014/865/DRD/MĚS: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o.; MTCK 
INFO/22.-23..6.2014 - neposkytnutí záznamu - k rozhodnutí 

-  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.), na základě ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 20. 
ledna 2015 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. ukládá provozovateli MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s 
r.o., IČ 25318250, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že Radě na její písemnou výzvu nezapůjčil záznam vysílání v odvysílané 
podobě a náležité technické kvalitě, a to konkrétně záznam vysílání programu MTCK 
INFO ze dnů 22. - 23. června 2014 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. ze 
dvou dnů. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2014865. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 
odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2014865. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

11-0-0 

18. 2014/927/RUD/CEL: CELMAR MEDIA s.r.o.; Liváriz/reklama/mutace 1//od 10:40:00 
hodin + teleshopping/mutace 2/24.6.2014/od 09:24:53 hodin/Televize Barrandov - 
klamavá reklama 

-  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 20. ledna 2015 toto usnesení: Rada 
zastavuje správní řízení vedené se společností CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, 
sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamního 
spotu „Liváriz“, odvysílaného dne 24. června 2014 v čase 10:40:00 hodin na programu 
Televize Barrandov - repríza (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu „Liváriz“, která byla 
premiérově odvysílána dne 24. června 2014 v čase 9:24:53 hodin na programu Televize 
Barrandov (mutace 2), neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod 
správního řízení. 

11-0-0 

19. 2014/602/had/OSK: OSKAR - salus s.r.o.; 
Lecitamin/teleshopping/30.3.201/13:02:56/Prima-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 20. ledna 2015 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností OSKAR - salus s.r.o., IČ: 26472651, se sídlem Praha 5, Voskovcova 1075, 
PSČ 152 000, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se měl dopustit jako zadavatel obchodního sdělení-teleshoppingu propagujícího 
potravinu - doplněk stravy „Lecitamin“, premiérově odvysílaného dne 30. března 2014 v 



čase 13:02:56 hodin v rámci teleshoppingového pořadu "Nedělní receptář EXTRA " na 
programu Prima, neboť se porušení neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

11-0-0 

20. 2010/960/had/OGI: OGILVY ONE, a.s. ; Calibrum Activin/mut 
1/8.2.2010/19:58:48/ČT1-sponzorský vzkaz zpracovatel - k rozhodnutí 

-  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 ustanoven § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 20. ledna 2015 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zpracovatelem obchodního sdělení, 
společností OGILVY ONE, a.s., se sídlem Praha 7, Přívozní 2A, č.p. 1064, IČ: 
25725831, vedené pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení 
s § 1 odst. 8 téhož zákona, kterého se měl dopustit jako zpracovatel obchodního 
sdělení produkt Calibrum Activin (sponzor upoutávky, mutace 1), premiérově vysílaného 
dne 8. 2. 2010 v 19:58:48 hodin na programu ČT1, neboť uplynula lhůta pro vydání 
rozhodnutí o uložení sankce, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

10-0-0 

21. 1234(2014): Stanice O, a.s.; O("Óčko")/14.9.2014/9:22:25/OnaDnes.cz/druh 
obchodního sdělení - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a. s. ke 
způsobu zařazování obchodního sdělení "OnaDnes.cz" do vysílání programu O (Óčko).  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00 na porušení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. září 
2014 v čase 9:22:25 hodin na programu O („Óčko“) odvysílal reklamu „OnaDnes“, která 
obsahovala několik pobídek ve formě nápisů "Přijďte na", "JARMARK", nákupní taška 
plnící se oblečením, po čemž následuje žlutý list, prolétnuvší obrazovkou a objevující se 
text "Nezmeškejte velký svátek nakupování!", přičemž audio podkres obsahuje další 
pobídky ve formě "Nezmeškejte velký svátek nakupování. Přijďte v sobotu dvacátého 
září na jarmark onadnes cé zet a nakupte si originální oblečení za skvělé ceny..a 
vezměte si s sebou i kamarádky. Užijte si den plný zábavy...", které jako celek mají 
reklamní charakter. Svým obsahem tak obchodní sdělení bylo reklamou. Tato reklama 
ovšem nebyla jako taková ve vysílání rozeznatelná a nebyla jako reklama ve vysílání 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
oddělena od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

11-0-0 

22. 2014/985/RUD/HBO: HBO Europe s.r.o.; CINEMAX/12.6.2014 - porušení licenčních 
podmínek 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 
61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 17000 Praha, z jakého důvodu na výzvu 
Rady k poskytnutí záznamu programu CINEMAX ze dne 12. června 2014, ve všech 
jazykových mutacích, neposkytl záznam, který by obsahoval srbské, slovinské a 
chorvatské titulky. 

11-0-0 



-  Rada nevyhovuje žádosti provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem 
Jankovcova 1037/49, 17000 Praha, o prominutí pořádkové pokuty ve výši 5 000 Kč, 
která mu byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 2. prosince 2014, č.j. RUD/4390/2014, 
neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady k 
poskytnutí záznamu programu CINEMAX ze dne 12. června 2014, ve všech jazykových 
mutacích, neposkytl záznam, který by obsahoval srbské, slovinské a chorvatské titulky. 

10-0-0 

23. 1084(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Losování Mimořádné Sportky a 
Šance/12.9.2014/19:59 - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, 
PSČ 140 70, z jakého důvodu začlenil do závěrečných titulků pořadu Losování 
Mimořádné Sportky a Šance v pátek 12. září 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1 
sdělení upozorňující na neloterijní produkty pod značkou Sazka Ticket, která byla 
deklarována jako spoluproducent pořadu, avšak která není označením žádné 
společnosti zapsané v Obchodním rejstříku. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje: provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 48 odst. 
1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. září 2014 od 
19:59 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování Mimořádné Sportky a Šance, 
který ač byl pořadem o losování loterijní hry, obashoval ve svém závěru (závěrečných 
titulcích) informace, které prezentovaly službu společnosti Sazka, a.s., Sazka Ticket, a 
vybízely k využití této služby, neboť za pořadem, který se věnoval losování loterie 
provozované danou společností, bylo uvedeno, co dalšího daná společnost nabízí 
(„Další neloterijní produkty na www.sazkaticket.cz“) a kde lze tohoto využít (internetový 
odkaz), čímž byl sledován reklamní cíl ve prospěch služby Sazka Ticket, která s loterijní 
hrou a předmětem pořadu věcně nesouvisí. Zároveň tím došlo k uvedení diváků 
(veřejnosti) v omyl, neboť podpora dané služby se snažila skrýt za „spolutvůrce“ daného 
pořadu. Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které 
provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

24. 1085(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/tygří mláďata - Krym, Rusko/23.9.2014/16:28 - 
po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, 
PSČ 140 70, z jakého důvodu zařadil v titulku popisujícím videoklip tygřích mláďat, který 
odvysílal na programu ČT 24 dne 23. 9. 2014 od 16.28 hodin, informaci, že poloostrov 
Krym spadá pod Rusko, když (nejen) Česká republika neuznala referendum stvrzující 
připojení Krymu k Rusku. 

11-0-0 

25. 1222(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Auto Moto Revue/1.11.2014/18:15/soutěžní 
otázka - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, 
PSČ 140 70, z jakého důvodu byla v pořadu Auto Moto Revue vysílaném dne 1. 11. 
2014 od 18.15 hodin na programu ČT 2 označena jako správná odpověď na otázku V 
jakém období platí povinnost používat zimní pneumatiky u automobilů? odpověď 1. 



listopad až 30. duben, pokud ustanovení § 40a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí, 
že v období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N 
k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních 
pneumatik. 

11-0-0 

26. 1178(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT 2/16.4.2013/5:59/Sport v regionech/ - ČT 
sport/2.5.2013/14:05/ - začlenění ochranných známek SPINNING a SPINNER za úplatu 
či obdobnou protihodnotu 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize ze dne 2. 
ledna 2015, zda došlo k začlenění ochranných známek SPINNING a SPINNER do 
pořadů Dobré ráno, vysílaného dne 16. dubna 2013 od 5:59 hodin na programu ČT2 a 
Sport v regionech, vysílaného 2. května 2013 od 14:05 hodin na programu ČT sport, za 
úplatu či obdobnou protihodnotu, resp. na základě jakého smluvního ujednání došlo k 
prezentaci uvedených ochranných známek v těchto pořadech. 

11-0-0 

27. 1225(2014): POLAR televize Ostrava, s.r.o.; POLAR/Volební studio/2.10.2014 - po 
vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem 
Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ: 70900, na základě jakých hledisek bylo ze třinácti 
stran kandidujících do zastupitelstva města Orlová umožněno prezentovat své názory 
ve Volebním studiu dne 2. října 2014 na programu POLAR pouze pěti stranám, resp. 
jejich lídrům, čímž mohlo dojít ke zvýhodnění těchto subjektů před ostatními 
kandidujícími. 

11-0-0 

28. 1240(2014): AMC Networks Central Europe s.r.o./logo programu - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín, z jakého 
důvodu došlo dne 11. října 2014 v čase 12:00–24:00 hodin k identifikaci programu AMC 
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE (dříve MGM CHANNEL CENTRAL-
EASTERN EUROPE) původním logem MGM, ačkoliv program byl rozhodnutím Rady 
č.j. 8084/2014/O, zn. FIA/3301/2014, ze dne 16. září 2014, na žádost provozovatele 
přejmenován.  

11-0-0 

29. 1147(2014): SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o./infokanály/souhrnný materiál - po 
reakcích  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí 
provozovatele televizního vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, 
sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, na upozornění na porušení 
zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které bylo 
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/3983/2014. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 
20. ledna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem televizního vysílání 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 
okres Kroměříž, správní řízení sp.zn. 2014/1148/DRD/SAT vedené pro možné porušení 
licenčních podmínek, neboť provozovatel požádal o změnu licenčních podmínek, čímž 
odpadl důvod správního řízení.  



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným 
vysvětlením provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, 
sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, jestli jako zvukový podkres 
informačních smyček programů Infokanál Boršice, Infokanál Hř. Újezd a Infokanál 
Racková ve dnech 17.–18. srpna 2014 bylo využito přímé vysílání rozhlasové stanice. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 
20. ledna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem SATTURN HOLEŠOV 
spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, 
správní řízení sp.zn. 2014/1150/DRD/SAT vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl 
důvod pro vedení řízení. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí 
provozovatele televizního vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, 
sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, na upozornění na porušení 
zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., 
které bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/3987/2014. 

11-0-0 

30. 1136(2014): TV-MAJ s.r.o.; TV MAJ/povinné informace -reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele TV-MAJ 
s.r.o. na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům snadný, přímý 
a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad televizního vysílání je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání, které bylo doručeno provozovateli dne 22. listopadu 
2014 pod č.j. VAL/4032/2014 

11-0-0 

31. 1042(2014): TV-MAJ s.r.o./TV MAJ/21.–22. září 2014/porušení licenčních podmínek - 
reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele TV-MAJ 
s.r.o. na upozornění na porušení licenčních podmínek stanových licencí udělenou 
rozhodnutím Rady, č. j. Ru/150/02/1801, prodlouženou rozhodnutím Rady ze dne 4. 
března 2014, sp. zn./ident. 2014/195/zem/TV-, č.j. zem/837/2014, kterého se dopustil 
tím, že zařadil do vysílání dne 21.–22. září 2014, dle vyjádření provozovatele v časech 
od 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 a 22.00 hod., audiovizuální pořad s názvem OSLAVA 15. 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ, přestože dle licenčních 
podmínek programu TV MAJ sestává nabídka tohoto programu výhradně z videotextové 
smyčky 

11-0-0 

32. 1117(2014): AMC Networks Central Europe s.r.o.; SPORT2/Býčí rodeo, závody Built 
Ford Tough Series/30.4.2014 3:30; 1.5.2014 22:00 a 2.5.2014 8:00 a 15:3 - absence loga 
- po reakci na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí 
provozovatele televizního vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o. (dříve Chello 
Central Europe s.r.o.), IČ 27112501, se sídlem Praha, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, na 
upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., které bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/3935/2014. 



11-0-0 

33. 2014/1000/RUD/Měs: Město Štětí; KTV Štětí/Zprávy KTV Štětí/29.8.2014 - 
ZASTAVENO + UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Štětí, IČ 00264466, sídlem Mírové 
náměstí 163/0, Štětí, PSČ 411 08, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci pořadu Zprávy KTV 
Štětí, odvysílaného premiérově dne 29. srpna 2014 na programu KTV Štětí, jako 
součást smyčky vysílání KTV Štětí 35/2014 (35. týden), zařadil prohlášení starosty 
Štětí, Tomáše Ryšánka, k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, týkajícího se 
data konání místního referenda k otázce zákazu provozování loterií a sázkových her na 
území města. 

11-0-0 

34. 2015/37/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Dopis místopředsedy Rady vlády pro 
národnostní menšiny adresovaný vedení ČT a ČRo: naplňování potřeb národnostních 
menšin ve vysílání  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s dopisem místopředsedy Rady 
vlády pro národnostní menšiny adresovaným vedení ČT a ČRo ohledně naplňování 
potřeb národnostních menšin ve vysílání 

11-0-0 

35. 0761(2014): Viktor Tomčík; Webový portál (Fajn seriály a Animaxo) - výmaz z 
Evidence poskytovatelů AVMSnV 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bydlištěm 
Dolnická 40, Cheb, PSČ 350 02, a to k žádostem o podání vysvětlení č.j. 
VAL/3881/2014, VAL/3882/2014 a VAL/3884/2014, které bylo doručeno Radě dne 8. 
prosince 2014 pod č.j. 10847/2014 

11-0-0 

-  Rada konstatuje, že služby poskytovatele Viktora Tomčíka (Webový portál/www.fajn-
serialy.cz a www.animaxo.cz) nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle 
zákona č. 132/2010 Sb. 

11-0-0 

36. 1137(2014): Regionální televize CZ s.r.o.; podání vysvětlení/poskytovatel 
AVMSnV/Převzaté regionální a lokální videozpravodajství - změna v Evidenci 
poskytovatelů AVMSnV 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Regionální televize CZ s.r.o., 
IČ 24141372, sídlo Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, zda je v současné době 
poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání Převzaté regionální a lokální 
videozpravodajství, umístěné na internetové adrese www.regionalnitelevize.cz, či zda 
poskytovatelkou zůstává Eva Stejskalová jakožto fyzická osoba, které bylo doručeno 
Radě dne 8. prosince 2014 pod č.j. 10906/2014 

11-0-0 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
spočívající ve změně poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Převzaté 
regionální a lokální videozpravodajství, umístěné na internetové adrese 
www.regionalnitelevize.cz, kdy poskytovatelkou již není Eva Stejskalová, ale společnost 
Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlo Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 
00 

11-0-0 

37. 2014/1238/STR/PS : PS KŘÍDLA, s.r.o./Rádio PETROV - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 



a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli PS 
KŘÍDLA, s. r. o., IČ: 25518674 se sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, předchozí 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně 
společenské smlouvy provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

11-0-0 

38. 2014/1250/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s.; žádost o udělení souhlasu s fúzí 
sloučením 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s 
přeměnou společností HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. 
Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické 
společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. 

11-0-0 

39. 2014/910/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio Magic - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Hradec Králové 89,1 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 Hitrádio 
Magic (licence č.j.: Ru/282/00) spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hradec Králové SP 89,1 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Hradec Králové SP 89,1 
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. Vzhledem k tomu 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 Hitrádio Magic (licence č.j.: 
Ru/282/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Hradec Králové SP 89,1 MHz / 100 W. 

10-1-0 

40. 2014/755/STR/Fre: Frekvence 1, a.s.; Dámský klub F1_19.5.2014 - seznámení s 
vyjádřením provozovatele 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 11774/2014) provozovatele Frekvence 1, a.s. ve 
správním řízení vedeném pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 19. května 2014 odvysílal v čase 
od 10:00 do 12:00 hodin pořad „Dámský klub“. 

11-0-0 

41. 2014/820/STR/Gam: Gama media s.r.o./Gama Rádio - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; upozornění na porušení zákona - neoznámení změn 
zapsaných v OR 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozorňuje provozovatele Gama media, s.r.o., 
IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, na porušení § 21 odst. 



4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nepředložil doklady o 
provedené změně ve společnosti, spočívající v převodu obchodního podílu, k níž Rada 
udělila souhlas na základě rozhodnutí č.j. STR/3530/2014, sp. zn. 2014/820/STR/Gam 
ze dne 30. září 2014. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

11-0-0 

42. 2015/32/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 1/2015 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 184/2015) na vstup pojednávající o německém 
hnutí PEGIDA odvysílaný dne 6. 1. 2015 od 08:50 hod. na programu Český rozhlas 
Radiožurnál (1); Rada se seznámila se stížností (č. j. 185/2015) na rozhovor s Tomiem 
Okamurou, odvysílaný dne 6. 1. 2015 od 17:05 hod. na programu Český rozhlas 
Radiožurnál v rámci pořadu Dvacet minut Radiožurnálu (2). 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou vstupu pojednávajícího o německém hnutí PEGIDA, 
odvysílaného dne 6. 1. 2015 od 08:50 hod. na programu Český rozhlas Radiožurnál a 
shledala, že nedošlo k porušení zákona (1); Rada se seznámila se analýzou pořadu 
Dvacet minut Radiožurnálu, odvysílaného dne 6. 1. 2015 od 17:05 hod. na programu 
Český rozhlas Radiožurnál (2). 

11-0-0 

43. 2015/42/hak/RTV: RTV Cheb, k.s./ RADIO EGRENSIS, 18.12. 2014 , 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIA EGRENSIS provozovatele RTV 
Cheb, k.s. ze dne 18. 12. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

10-0-0 

44. 0977(2014): ČESKÝ ROZHLAS; návrh dopisu Syndikátu novinářů ČR stran 
reportáží Janka Kroupy na programu ČRo 1 Radiožurnál 

-  Rada se seznámila se stanoviskem, které Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR 
zveřejnila na svých webových stránkách ve věci investigativních reportáží Janka Kroupy 
na programu Český rozhlas Radiožurnál.  

11-0-0 

-  Rada souhlasí se zasláním předmětných záznamů Komisi pro etiku a seznámila se s 
návrhem průvodního dopisu. 

11-0-0 

45. 2015/38/JUM/ČES: ČESKÝ ROZHLAS; Podání vysvětlení - ČRo 1 Hovory z Lán 2. 
11. 2014, vulgarismy 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Český rozhlas, proč 
nezajistil, aby v pořadu Hovory z Lán, odvysílaném dne 2. 11. 2014 od 17:05 hod. na 
programu Český rozhlas Radiožurnál, nezazněly vulgarismy. 

11-0-0 

46. 1105(2014): Různí provozovatelé; Volby do Evropského parlamentu ve vysílání ČT 
a ČRo 

-  Rada se seznámila s vysvětlením (č. j. 11981/2014) provozovatele Český rozhlas 
ohledně toho, jakým způsobem Český rozhlas zajišťoval vyváženost prezentace 
kandidujících subjektů v celku svého vysílání před volbami do Evropského parlamentu 
2014 v období od 23. 4. 2014 do 23. 5. 2014. 

11-0-0 



47. 0005(2015): S T A R - nova, spol. s r.o./TV BOŽÍ DAR, INFOKANÁL ROTAVA; 
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence 
uplynutím doby, na kterou byla udělena 

-  Rada konstatuje, že provozovateli S T A R - nova, spol. s r.o., IČ 18227007, se sídlem 
Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role, zanikla dne 20. ledna 2015 podle § 24 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TV BOŽÍ 
DAR, INFOKANÁL ROTAVA, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená 
rozhodnutím Rady, č.j. Ru/8/03/147 ze dne 7. ledna 2003, ve znění pozdějších změn. O 
této skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního 
řádu. 

11-0-0 

48. 2014/1249/FIA/SAT: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 469 00 
250 se sídlem Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01, souhlas podle § 21 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení 
vysílání programu Infokanál Luhačovice, k.ú. 688576 Luhačovice, okres Zlín, programu 
Infokanál Provodov šířeného v k. ú. 733938 Provodov na Moravě, okres Zlín a 
programu Infokanál Vrhaveč, k. ú. 786284 Vrhaveč u Klatov okres Klatovy šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, dle žádosti ze dne 10. prosince 2014, č.j. 10939 
ve znění upřesnění ze dne 22. prosince 2014, č.j. 11757.  

11-0-0 

49. 2014/1279/FIA/TV-: TV-MAJ s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti TV-MAJ s.r.o., IČ: 253 62 917 se sídlem 
Majetín, Lipová 25, okres Olomouc, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/150/02/1801 ze dne 11. června 2002 ve znění pozdějších změn, spočívající ve 
změně licenčních podmínek, v rozsahu žádosti č.j.: 11585 ze dne 17. prosince 2014.  

11-0-0 

50. 1152(2014): in4you, z.s. - služba TV4you - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s vysvětlením podaným spolkem in4you, z.s., IČ: 035268523, se 
sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, ve věci poskytování 
služby TV4you 

11-0-0 

-  Rada v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
zahajuje se spolkem in4you, z.s., IČ: 035268523, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že poskytoval online šíření některých 
zemských digitálních televizních programů veřejnosti prostřednictvím služby TV4you, a 
tedy provozoval převzaté vysílání, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto zákona 

10-0-0 

51. 2015/27/FIA/Růz: Různí provozovatelé – změna programové nabídky - oznámení 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o. , IČ 255 00 236, se 
sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. 
Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 



programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: kinoSvět, TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, SPORT 5, Óčko Gold, Óčko Expres, dle podání č.j. 
11755 ze dne 19. prosince 2014.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 
834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. 
Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Nickelodeon, 
Comedy Central Extra, AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, dle 
podání č.j. 115, ze dne 6. ledna 2015 ve znění upřesnění ze dne 7. ledna 2015, č.j. 235.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ. 
247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j. Fia/975/2014, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, 
ze dne ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o český rozhlasový program 
Český Impuls k 1. lednu 2015 v DAB III. TV pásmu a v L bandu, dle podání č.j. 236, ze 
dne 7. ledna 2015, ve znění upřesnění ze dne 9. ledna 2015 č.j. 344.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ.258 42 
609 se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace č.j. Fia/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění 
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v ukončení vysílání 
českého televizního programu ZAK (region Plzeň) ve vysílací sítí 3 ke dni 2. ledna 2015, 
dle podání č.j. 237, ze dne 7. ledna 2015.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Mariánské Lázně 
s.r.o., IČ: 290 81 688 se sídlem Mariánské Lázně, Hlavní tř. čp. 392, PSČ 353 01, dle § 
29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, registrace sp. zn.: 2009/1335/zem/Kab ze dne 5. ledna 2010, ve znění 
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v ukončení vysílání 
českého televizního programu Televize Mariánské Lázně ke dni 31. prosince 2014, dle 
podání č.j. 306, ze dne 8. ledna 2015.  

11-0-0 

52. 2015/31/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Oznámené změny 

-  Rada se seznámila se 3 oznámeními 

11-0-0 

53. 2015/34/KOD/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Přehled odpovědí 
poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

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

11-0-0 

 

 



54. 2015/26/ZAH/Nes: CeBIT 2015 

-  Rada bere na vědomí informaci o konání veletrhu CeBIT 2015 a účastí pověřuje: 
Bouška, Svoboda, Šenkýř, Matulka. Rada bere na vědomí konání Mediální konference 
v Lotyšsku a pověřuje účastí: Bezouška, Krejčí, Foltán 

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


