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Tisková zpráva z 1. zasedání, konaného dne 8. 1. 2013  

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání 
projednala 53 bodů programu. Seznámila se s 32 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř 
správních řízení. Rada na svém 1. zasedání uloţila tři pokuty.  

První společnosti FTV Prima, spol. s r.o. ve výši 50 000,- Kč, neboť šířením reklam 
Pokerstars.net (verze 1), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele 
dne 23. 1. 2012 od 23:40:57 hodin na programu Prima COOL ; Pokerstars.net (verze 2), 
poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 1. 2012 od 19:40:59 
hodin na programu Prima Family a Pokerstars.net (verze 3), poprvé odvysílané v rámci 
licencovaných programů šiřitele dne 24. 1. 2012 od 19:26:02 hodin na programu Prima 
COOL, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se 
zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu 
prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto 
zákona, neboť reklama propaguje internetovou sluţbu Pokerstars.net. Obchodní sdělení 
sice deklaruje, ţe jde o hru zdarma, přesto jsou v reklamě vyuţity postupy - zejména 
vyobrazením herny a průběhu hry, kdy je důraz kladen na napětí a riziko, které pro 
diváka jednoznačně evokuje průběh pokerové hry za peníze a láká a motivuje jej právě 
k této formě hry (hra zdarma neprobíhá v kulise a atmosféře ztvárněné v reklamě). 
Reklama tedy v prvním plánu nabízí hru zdarma, z jejího audiovizuálního obsahu je 
však zřejmé, ţe jejím cílem je najít uţivatele pro hru za finanční obnosy, coţ 
poskytovatel serveru Pokerstars.net nabízí, resp. jeho portál nabízí vstup do hry za 
peníze. Deklarací hry zdarma dochází k pokusu obejití zákona č. 202/1990 Sb. 
Poskytovatel stránek Pokerstars.net nemá patřičné povolení k provozování her dle 
zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, proto odvysílání – šíření této reklamy je v 
rozporu se zákonem.  

Druhou společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť šířením 
reklam, Pokerstars.net (verze 1), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů 
šiřitele dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 
2012; Pokerstars.net (verze 2), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů 
šiřitele dne 23. 1. 2012 od 20:58:08 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 
2012 a Pokerstars.net (verze 3), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů 
šiřitele dne 25. 1. 2012 od 23:57:25 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 
2012 se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se 
zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu 
prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto 
zákona, neboť reklama propaguje internetovou sluţbu Pokerstars.net. Obchodní sdělení 
sice deklaruje, ţe jde o hru zdarma, přesto jsou v reklamě vyuţity postupy - zejména 
vyobrazením herny a průběhu hry, kdy je důraz kladen na napětí a riziko, které pro 
diváka jednoznačně evokuje průběh pokerové hry za peníze a láká a motivuje jej právě 
k této formě hry (hra zdarma neprobíhá v kulise a atmosféře ztvárněné v reklamě). 
Reklama tedy v prvním plánu nabízí hru zdarma, z jejího audiovizuálního obsahu je 
však zřejmé, ţe jejím cílem je najít uţivatele pro hru za finanční obnosy, coţ 
poskytovatel serveru Pokerstars.net nabízí, resp. jeho portál nabízí vstup do hry za 
peníze. Deklarací hry zdarma dochází k pokusu obejití zákona č. 202/1990 Sb. 
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Poskytovatel stránek Pokerstars.net nemá patřičné povolení k provozování her dle 
zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, proto odvysílání – šíření této reklamy je v 
rozporu se zákonem.  

Třetí rovněţ společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 30 000,- Kč, neboť šířením 
reklam, respektive označením sponzora pořadu European Poker Tour Season 7 (7), 
který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na programu Nova Sport, kdy tento 
sponzorský vzkaz byl konkrétně odvysílán na začátku a konci pořadu, a označením 
sponzora pořadu Big Game (7), který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin na 
programu Nova Sport, kdy tento sponzorský vzkaz byl konkrétně odvysílán na začátku a 
konci pořadu, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle 
kterého se zakazuje reklama (označení sponzora) zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, 
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť označení sponzora propagují internetovou 
sluţbu Pokerstars.net. Portál Pokerstars.net nabízí moţnost hry pokeru zdarma, ovšem 
jeho prostřednictvím je umoţněn rovněţ vstup ke hře za finanční vklady. Cílem 
propagace internetové sluţby je najít a motivovat uţivatele pro hru za finanční obnosy. 
K efektu nalákání a motivování hráčů dochází zejména spojením obchodního 
sdělení/označení sponzora a obsahu pořadu, který je sponzorován (European Poker 
Tour Season, Big Game). Nabídkou hry zdarma a její propagací dochází k pokusu 
obejití zákona č. 202/1990 Sb. Poskytovatel stránek Pokerstars.net nemá patřičné 
povolení k provozování her dle zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, proto odvysílání 
– šíření těchto označení sponzora je v rozporu se zákonem.  

Rada udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, 
a to společnosti Londa spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW pro program Rádio Impuls AM na 
dobu 8 let a společnosti Star Promotion s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 MHz / 100 W pro program Rádio HEY 
Západ na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 
Rada udělila licenci společnosti Stylový nákup s.r.o. k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání programu TV Plzeňská 1 šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů. 
Zaevidovala  jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 118 zapsaných těchto sluţeb). 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti Londa spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW s diagramem odpovídajícím dohodě 
GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov a noc – město, tj. pro nominální 
pouţitelné intenzity pole přízemní sloţky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 
dBµ pro program Rádio Impuls AM na dobu 8 let. 

-  Rada udělila společnosti Star Promotion s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 MHz / 100 W pro program 
Rádio HEY Západ na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítá. 
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- Rada projednala stav licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 
MHz/200W. 

-  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 ţádosti provozovatele HAMCO s.r.o., IČ: 
476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence 
Ru/101/01), spočívající ve změně stanoviště vysílače Zábřeh 91,9 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 52 / 49 51 55 na 16 51 48 / 49 51 42 a změně stanoviště 
vysílače Zábřeh 103,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 43 / 49 51 55 na 16 51 
48 / 49 51 42, toto rozhodnutí: Rada udělila provozovateli HAMCO s.r.o., IČ: 476 68 962 
se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence 
Ru/101/01), spočívající ve změně stanoviště vysílače Zábřeh 91,9 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 52 / 49 51 55 na 16 51 48 / 49 51 42 a změně stanoviště 
vysílače Zábřeh 103,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 43 / 49 51 55 na 16 51 
48 / 49 51 42. 

-  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 ţádosti provozovatele, Route Radio s.r.o., 
IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 
14 553 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně 
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada udělila, 
provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 
Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Bílov 
90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57. 

-  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 ţádosti provozovatele, Route Radio s.r.o., 
IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hladké Ţivotice 95,5 MHz / 50 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Hladké Ţivotice 95,5 MHz / 
50 W (vysíláním zásobeno 4 853 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření 
znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. 
Vzhledem k tomu Rada udělila, provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se 
sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, s přidělením kmitočtu Hladké Ţivotice 95,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 
17 56 45 / 49 41 13. 

-  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 ţádosti provozovatele, Route Radio s.r.o. 
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IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W (vysíláním 
zásobeno 34 042 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako 
nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu Rada udělila, provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 
992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 47 / 49 48 20. 

-  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 ţádosti provozovatele, Route Radio s.r.o. 
IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, 
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Lipník nad Bečvou 
město 90,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 11 264 obyvatel) na základě ústního 
odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada udělila, provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 
27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 17 34 44 / 49 31 45. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala 
ve věci ţádosti provozovatele, Star Promotion, s.r.o., IČ: 26506700 se sídlem Praha 8, 
Na Ţertvách 132/24, PSČ 180 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HEY 
Praha (licence Ru/117/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 
200 W, toto osvědčení: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Karlovy Vary 
sídliště 87,8 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 42 863 obyvatel) na základě ústního 
odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada vydává provozovateli Star Promotion, s.r.o., 
IČ: 26506700 se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 132/24, PSČ 180 00, osvědčení o změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HEY Praha (licence Ru/117/04), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s 
přidělením kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 
12 / 50 14 18. 

-   Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Radio Spin provozovatele Radio 
TWIST Praha, s.r.o. dne 29. listopadu 2012 od 00:00 do 24:00 hodin na a shledala, ţe 
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s 
platnými licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila se zprávou o šetření veřejného ochránce práv ve věci výskytu 
vulgarismů „fucking“ v reklamě na „urbanstore.cz“, která byla odvysílána společností 
HELLAX spol. s r. o. na programu HELAX dne 14. března 2012 ve 13:00 hodin. 
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-  Rada odpoví ve stanovené lhůtě veřejnému ochránci práv ve věci výskytu vulgarismů 
„fucking“ v reklamě na „urbanstore.cz“, která byla odvysílána společností HELLAX spol. 
s r. o. na programu HELAX dne 14. března 2012 ve 13:00 hodin dle předloţeného 
materiálu.  

-  Rada se seznámila s dotazem (č.j. 11238/2012) posluchače na právní posuzování 
pořadů, které obsahují předstírání jiné identity volajícího v telefonátech; Rada se 
seznámila s obecnou stíţností (č.j. 11377/2012) posluchače na píseň „Štědrý večer 
nastal“ autora Xindla – X; Rada se seznámila s obecnou stíţností (č.j. 11296/2012) 
posluchače na pořad "Dámský klub"; Rada se seznámila s obecnou stíţností (č.j. 
11306/2012) posluchače na pořad "Dámský klub"; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 
11391/2012) posluchače na vulgarismy, které se objevují ve vysílání programu 
FREKVENCE 1; Rada se seznámila s podnětem (č.j. 11390/2012) posluchače, jehoţ 
součástí je článek z internetového deníku Britské listy nazvaný "FREKVENCE 1: Zdroj 
sprostoty"; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 11372/2012) posluchače na pořad 
"Tlučhořovi", který byl odvysílán dne 14. prosince 2012 na programu ČRo 2 - Praha (; 
Rada se seznámila se stíţností (č.j.11633/2012) posluchače na pořad „S mikrofonem za 
hokejem“, který byl odvysílán dne 30. listopadu 2012 přibliţně od 21 hodin; Rada se 
seznámila se stíţností (č.j. 11633/2012) posluchače na údajné plánované převzetí 
frekvencí společnosti BBC skupinou Lagardere. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha) dne 12. 
prosince 2012, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7 
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 12. prosince 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. 
(program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 12. prosince 2012, Frekvence 1, a.s. 
(program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) 12. prosince 2012, Rádio Bohemia, spol. s 
r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 12. prosince 2012, MAX LOYD, s.r.o. 
(program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 12. prosince 2012 a BROADCAST 
MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 12. prosince 2012 

-  Rada vzala na vědomí informace o objednavateli reklamy na Concord Card Casino, 
která byla odvysílána dne 1. října 2012 v 06:42:37 hodin, 8:40:09 hodin, 9:36:55 hodin a 
14:49:07 hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz Praha), kterým je společnost LUKA 
Shopping Mall a.s. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Mukařovského 2590, PSČ 155 00, IČ: 
282 36 629. 

-  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.“), ţádá společnost LUKA Shopping Mall a.s. se 
sídlem Praha 5 - Stodůlky, Mukařovského 2590, PSČ 155 00, IČ: 282 36 629 o podání 
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci objasnění 
zadavatele reklamy na Concord Card Casino, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
této výzvy. 

-  Rada vzala na vědomí informace o zadavateli reklamy na hernu Playland, která byla 
odvysílána dne 8. srpna 2012 v 6:46:18 hodin, 8:13:05 hodin a 14:00:22 hodin na 
programu Radio HEY! Profil (95,7 MHz Hradec Králové), kterým je provozovatel herny, 
společnost HARIMAT, s.r.o. Majitelem hracích přístrojů je pak společnost CAMPA-NET 
a.s., která má pro provozování hracích přístrojů potřebná povolení od Ministerstva 
financí České republiky. 

-  Rada podle ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umoţňuje Českému rozhlasu 
nahlíţení do spisu ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o 
udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti 
provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na 
společnost Lagardere Active ČR, a. s. (sp. zn. 2012/971/bar/BBC). 

-  Rada podle ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umoţňuje Českému rozhlasu 
nahlíţení do spisu ve věci ţádosti společnosti British Broadcasting Corporation o 
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udělení licence k provozování rozhlasové stanice BBC World Service na období od 7. 7. 
1992 do 7. 7. 1998. 

-  Rada se seznámila se stavem digitalizace rozhlasového vysílání. Rada podporuje 
digitalizaci rozhlasového vysílání jako cestu k prohloubení plurality rozhlasového 
vysílání, a to snadnějším zpřístupněním terestrického vysílání i pro další nové 
provozovatele. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2012, 
č.j. 5A 173/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Kiss (licence Ru/116/01), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţností proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 19. prosince 2012, č.j. 5A 173/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o 
udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss (licence Ru/116/01), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 
14 11 13 / 50 46 21. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2012, 
č.j. 5A 172/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 
49 49 21. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţností proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 19. prosince 2012, č.j. 5A 172/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o 
udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz/200 W, 
souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 
2012, sp. zn. 10 A 140/2012 - 52, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26. 
června 2012, sp.zn.: 2011/1112/zab/JUK, č.j.: zab/2430/2012, kterým Rada udělila 
souhlas se změnou územního rozsahu vysílání, spočívající v přidělení kmitočtu 
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W a vzala zpět kasační stíţnost proti 
uvedenému rozsudku. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti Stylový nákup s.r.o., IČ 27970043, se sídlem Plzeň – 
Východní Předměstí, Zahradní 173/2, PSČ 326 00, licenci k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název 
(označení) programu: TV Plzeňská 1, základní programová specifikace: regionální 
televize informačně-zábavního charakteru; územní rozsah vysílání: Plzeň a okolí, v 
souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-249 750/2012-613, 
dle přiloţeného diagramu vyuţití rádiových kmitočtů; časový rozsah vysílání: 24 h 
denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne 21. listopadu 2012, 
č.j. 10206, ve znění upřesnění ze dne 26. listopadu 2012, č.j. 10318, a vyjádření ze dne 
20. prosince 2012, č.j. 11636.  
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- Rada vyzve provozovatele regionálního televizního vysílání RTA VÝCHODNÍ ČECHY, 
s.r.o., IČ:25960814, se sídlem Praha 4 - Michle, Nuselská 499/132, PSČ 140 00, RTA 
JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 46683321, se sídlem Praha 4 - Michle, Nuselská 499/132, 
PSČ 140 00 RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164, RTA OSTRAVA, s.r.o., IČ: 47984392, se 
sídlem Praha 4 - Michle, Nuselská 499/132, PSČ 140 00 a RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s., 
IČ: 60731915, se sídlem Praha 4 - Michle, Nuselská 499/132, PSČ 140 00, k vyjádření 
ve věci odstranění technických překáţek vysílání a obnovení televizního vysílání.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,zastavila s 
provozovatelem Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, sídlo Přerov, U Bečvy 2883/2, 
PSČ 750 02, správní řízení ve věci ţádosti o změnu licence sp.zn. 2010/1276/zem/BEZ, 
ze dne 21. prosince 2010, spočívající ve změně územního rozsahu rozšířením o 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, neboť byla podána 
ţádost zjevně právně nepřípustná. 

-  Rada vydala provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, sídlo: 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci sp.zn. 2011/1044/zem/HBN, 2011/1045/fia/HBO a 2011/1046/sve/HBO 
ze dne 13. prosince 2012, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně výše základního kapitálu a vkladu jediného společníka a výše jeho 
obchodního podílu navýšením na 570 924 000,- Kč aţ 594 024 000,- Kč, dle podání č.j. 
11634 doručeného dne 19. prosince 2012. 

-  Rada v souladu s § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu prominula 
přihlašovateli právnické osobě Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ 61384399, sídlo: 
Praha 3, nám. W. Churchilla 4, PSČ 130 67, zmeškání úkonu, neboť prokázal, ţe 
překáţkou byly závaţné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.  

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ 
61384399, sídlo: Praha 3, nám. W. Churchilla 4, PSČ 130 67, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; 
územní rozsah vysílání – výčet katastrálních území a okresů v rozsahu dle seznamu o 3 
listech přiloţenému k oznámení č.j. 11201; programová nabídka: české rozhlasové 
programy: ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, 
ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, Regionální stanice ČRo - ČRo Hradec 
Králové, ČRo Liberec, ČRo Regina, ČRo region, Proglas; české televizní programy: ČT 
1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova Cinema, fanda, O (Óčko), Pětka, Prima family, 
Prima love, Prima COOL, Tv NOE, TV 7, Televize Barrandov, Metropol TV, LEO TV 
(22:00 - 06:00 hod.), CS Film, CS mini, HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX, 
CINEMAX 2, Nova sport, MTV, Sport 5, Fashion TV, SPORT2, Disney Channel, 
Nickelodeon European, Minimax, VH 1, VH 1 Classic; zahraniční televizní programy: 
Discovery World, Discovery Investigation, Discovery Science, Discovery Travel & Living, 
Animal Planet, Discovery Channel, Travel Channel, Private Spice (22:00 - 06:00 hod.), 
Eurosport International, Eurosport 2, Baby TV, National Geographic Channel (Central 
Europe), National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Playboy 
TV (22:00 - 06:00 hod.), Viasat Explorer, Viasat History, JOJ, STV 1, STV 2, TV 
MARKÍZA, STV 3, TV DOMA, JOJ Plus, DOQ, The Fishing and Hunting Channel, Film 
+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Animax, Extreme Sports Channels, Zone Reality, 
JimJam, Sport 1, France 24, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rock, MTV HD, English Club 
TV, dle podání č.j. 9675 doručeného dne 2. listopadu 2012, č.j. 11201 doručeného dne 
7. prosince 2012 a č.j. 11290 doručeného dne 12. prosince 2012.  

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu PilsFree, s.r.o., sídlo: Plzeň - Bolevec 
Tachovská 1373/41, PSČ 323 00, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání – 
výčet katastrálních území a okresů v rozsahu dle seznamu o 28 stranách přiloţenému k 
oznámení č.j. 11678; programová nabídka: české rozhlasové programy: ČRo 1 
Radioţurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio 
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Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo - Plzeň; české televizní programy: ČT 1, ČT 2, 
ČT 4, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima family, Prima COOl, Prima love, Nova sport, 
Televize Barrandov, O (Óčko), Tv NOE, CS Film, GOLF CHANNEL, Minimax; 
zahraniční televizní programy: Animal Planet, National Geographic Channel (Central 
Europe), Discovery Channel, Animax, JimJam, SAT 1, RTL, PRO 7, TV MARKÍZA, STV 
1, STV 2, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Base, BBC World News, CNN, Eurosport2, 
Eurosport, RTL 2, DISCOVERY Channel, Spektrum Home; dle podání č.j. 1104 
doručeného dne 17. prosince 2012 a č.j. 11678 doručeného dne 20. prosince 2012. 

-  Rada zaregistrovala provozovateli SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, Vsetín, Bratří 
Hlaviců 89, PSČ 757 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace sp. zn. 2010/458/Syn, č.j. sve/1688/2010, ze dne 25. května 2010, spočívající 
ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o výčet katastrálních území a okresů v 
rozsahu dle seznamu o 89 listech přiloţenému k oznámení č.j. 11202; dle podání č.j. 
1102 doručeného dne 10. prosince 2012.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, 
Vsetín, Bratří Hlaviců 89, PSČ 757 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně 
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů sp.zn. 2010/458/sve/Syn, č.j. sve/1688/2010, ze dne 25. května 
2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy ŠLÁGR TV a Fajn Rock TV; dle podání č.j. 1102 doručeného dne 10. 
prosince 2012.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s.r.o., IČ 25519051, sídlo: 
Brno 28, Štefáčkova 2384/7, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně 
skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů č.j. Rg/29/98 ze dne 20. května 1998, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy Prima ZOOM a 
SMÍCHOV, ; dle podání č.j. 11289 doručeného dne 11. prosince 2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ.258 42 
609 se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraţí 3144, PSČ 130 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j. 
Fia/645/08, spis. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české programy: rozhlasový - Radio 
Proglas; televizní - Prima love (včetně regionálního vstupu R1 MORAVA), R1 ZAK, 
GENUS PLUS, POLAR, JIHOČESKÁ TELEVIZE, Óčko, V1, Pětka, Prima ZOOM, 
ŠLÁGR TV, v rozsahu dle podání ze dne 13. listopadu 2012, č.j. 9979.  

-  Rada se seznámila s vysvětlením podaným Informačním serverem ŠumavaNet.CZ, 
se sídlem Mánesova 805, 339 01 Klatovy, ve věci provozování lineárního televizního 
vysílání TV FilmPro prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, poskytovaným na 
adrese http://www.sumavanet.cz/filmpro.asp. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 
2012, č.j. 1 As 101/2008 - 136, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost společnosti 
MINORITY a.s. ve věci udělení kompenzační licence k celoplošnému digitálnímu 
televiznímu vysílání společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 
2012, č.j. 1 As 101/2008 - 136, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost společnosti 
Regionální Televizní Agentura, a.s. ve věci ţalob podaných proti rozhodnutí Rady 
Ru/25/06 o udělení licencí k provozování celoplošného digitálního televizního vysílání.  

 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/657/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe s 
názvem Za léky si připlatíme, odvysílané dne 21. června 2012 od 19:30 hodin na 
programu Nova. 
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-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/706/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe s 
názvem Rodiče se bojí, aby peníze nerozdělily děti, odvysílané dne 18. srpna 2012 od 
19:30 hodin na programu Nova.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/778/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu oznámení o sponzorování programu OKHP Oční klinika, 
odvysílaného dne 4. září 2012 od 19:29:33 hodin na programu NOVA. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/725/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu časového úseku vysílání programu Nova ze dne 10. července 
2012 od 01:00 do 02:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 10. prosince 2012 do 28. prosince 2012: CET 21 spol. s 
r.o./Nova - reportáţ "Boj o platy: soudci vrací úder" odvysílaná dne 13. prosince 2012 v 
rámci pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin; Česká televize/ČT24 - neuvádění 
politické příslušnosti politologa Stanislava Balíka; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - 
reportáţ věnovaná případu Petra Belančíka odvysílaná dne 28. listopadu 2012 v rámci 
pořadu Krimi Plus od 19:35 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova - film Čtvery vánoce 
odvysílaný dne 16. prosince 2012 od 15:20 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - 
informace o scválení platu generálního ředitele VZP; Metropol TV, spol. s r. o./Pětka - 
pořad Sexy šance; 7. Stanice O, a.s./ O („Óčko“) - pořad Music Game; FTV Prima, spol. 
s r.o./Prima family - reportáţ „17. listopad vyuţili také příznivci krajní pravice“ odvysílaná 
dne 17. listopadu 2012 v rámci pořadu Zprávy od 18:55 hodin; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima family - zpravodajství týkající se obvinění z daňového úniku vzneseného proti 
Antonínu Michalovi, odvysílané ve dnech 7. -10. prosince 2012 v rámci pořadů Zprávy a 
Krimi plus; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Vtip za stovku 
odvysílaný 12. prosince 2012 od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 
Barrandov - film Šťastná třináctka odvysílaný dne 13. prosince 2012 od 12:55 hodin; 
Česká televize/nespecifikovaný program - reportáţ "Kabinet Petra Nečase je opět 
kompletní" odvysílaná dne 12. prosince 2012 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin; 
OKAY s.r.o./reklamní spot OKAY Diskont se značkovým elektrem; CET 21 spol. s 
r.o./Nova - reportáţ Obviněný syn Martina Michala si staví „palác“odvysílaná dne 11. 
prosince 2012 v rímci pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin; p.k.Solvent/reklamní spot 
TETA DROGERIE Vaše rodinná drogerie; Česká televize/zejména ČT1 - gratulace k 
vynikající práci České televize, zejména zpravodajství na programu ČT1; 
Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - pořad EZO.TV; Česká 
televize/ČT24 - ţádost o výpis brífinků odvysílaných v roce 2012; MTV Networks 
s.r.o./Nickelodeon - hlasitost reklamních bloků. 

-  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 CET 21 
spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáţe „Boj o platy: soudci vrací úder“ dne 13. 
prosince 2012 v rámci pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin, která se týkala seznamu 
platů náměstků ministrů, jenţ poslancům zaslala Soudcovská unie, se mohl dopustit 
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a to konkrétně neposkytnutím prostoru pro 
kvalifikované uvedení zveřejněných údajných průměrných platů náměstků ministrů na 
pravou míru (případně jejich správnou interpretaci samotnou reportérkou). Reportáţ 
sice uvádí, ţe do zveřejněných částek jsou zahrnuty i odměny a odchodné, ale tato 
sama o sobě značně nepřesná informace zaniká v proudu jednostranných pobouřených 
prohlášení (pronášených jak reportérkou, tak zástupci opozice) a je důvodné se 
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domnívat, ţe byla do reportáţe zařazena pouze z důvodu, aby byly z čistě formálního 
hlediska dodrţeny zásady vyváţenosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v rámci Studia ČT24 dne 1. listopadu 
2012 od 12:32 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti a to konkrétně tím, ţe v rozhovoru na téma pozice vlády a koalice před 
kongresem ODS, v němţ mluvčí pozitivně hodnotil působení vlády, neuvedl stranickou 
příslušnost mluvčího k ODS a prezentoval jej pouze jako politologa Masarykovy 
univerzity v Brně, coţ implikovalo jeho nezávislost a divákovi tak byla upřena důleţitá 
informace pro svobodné vytváření názorů.  

-  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 FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi Plus dne 28. listopadu 2012 od 19:35 
hodin se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace 
nezbytné pro svobodné vytváření názorů a to konkrétně tím, ţe pořad odkrývající 
pozadí případu dvojnásobné vraţdy zcela nepodloţeně a jednostranně vyzdvihoval roli, 
kterou měla na vraţdách sehrát závislost obţalovaného Petra Belančíka na 
počítačových hrách, a upozaďoval jeho závislost na drogách (jmenovitě pervitinu) a 
paranoidní psychózu, jejímţ spouštěčem nemusela být závislost na počítačových hrách, 
nýbrţ drogová závislost či jiné faktory, čímţ došlo k poskytnutí manipulativních 
informací, které divákům mohly zabránit v utvoření uceleného názoru na danou 
problematiku.  

-  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 § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem 
Tererova 2135/17, 14900 Praha 4, o podání vysvětlení k obsahu stíţnosti na pořad 
Sexy šance, odvysílaného dne 10. prosince 2012 od 00:03 hodin na programu Pětka. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 
439/29, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obsahu stíţností na pořad Music Game. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 
00 Praha 8 – Libeň, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17. 
listopadu 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad Zprávy FTV 
Prima, resp. reportáţ „17. listopad vyuţili také příznivci krajní pravice“, který obsahoval 
moderátorské uvedení příspěvku s označením účastníků pochodu v Brně téhoţ dne 
výrazem „neonacisté“ s charakterem nálepky, která má silně negativní významovou 
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konotaci, bez argumentační podpory, a dopustil se tak porušení povinnosti zajistit, aby 
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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.“), dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a odst. 5 písm. b) 
téhoţ 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 8. ledna 2013 takto: Rada ukládá 
společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 
24/132, pokutu ve výši 50 000,- Kč dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a odst. 5 písm. 
b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť šířením reklam Pokerstars.net (verze 1), poprvé 
odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 1. 2012 od 23:40:57 hodin 
na programu Prima COOL ; Pokerstars.net (verze 2), poprvé odvysílané v rámci 
licencovaných programů šiřitele dne 23. 1. 2012 od 19:40:59 hodin na programu Prima 
Family a Pokerstars.net (verze 3), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů 
šiřitele dne 24. 1. 2012 od 19:26:02 hodin na programu Prima COOL, které byly 
reprízovány dle přiloţeného seznamu, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, 
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť reklama propaguje internetovou sluţbu 
Pokerstars.net. Obchodní sdělení sice deklaruje, ţe jde o hru zdarma, přesto jsou v 
reklamě vyuţity postupy - zejména vyobrazením herny a průběhu hry, kdy je důraz 
kladen na napětí a riziko, které pro diváka jednoznačně evokuje průběh pokerové hry za 
peníze a láká a motivuje jej právě k této formě hry (hra zdarma neprobíhá v kulise a 
atmosféře ztvárněné v reklamě). Reklama tedy v prvním plánu nabízí hru zdarma, z 
jejího audiovizuálního obsahu je však zřejmé, ţe jejím cílem je najít uţivatele pro hru za 
finanční obnosy, coţ poskytovatel serveru Pokerstars.net nabízí, resp. jeho portál nabízí 
vstup do hry za peníze. Deklarací hry zdarma dochází k pokusu obejití zákona č. 
202/1990 Sb. Poskytovatel stránek Pokerstars.net nemá patřičné povolení k 
provozování her dle zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, proto odvysílání – šíření 
této reklamy je v rozporu se zákonem. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila 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 2012494. Náhrada nákladů je splatná do 
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 
symbol 2012494. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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.“), dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a odst. 5 písm. b) 
téhoţ 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 8. ledna 2013 takto: Rada ukládá 
společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a 
odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť šířením reklam, Pokerstars.net (verze 1), 
poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 
hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 2012; Pokerstars.net (verze 2), poprvé 
odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 1. 2012 od 20:58:08 hodin 
na programu Nova a reprízované do 7. 2. 2012 a Pokerstars.net (verze 3), poprvé 
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odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 25. 1. 2012 od 23:57:25 hodin 
na programu Nova a reprízované do 7. 2. 2012, které byly reprízovány dle přiloţeného 
seznamu, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého 
se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu 
prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto 
zákona, neboť reklama propaguje internetovou sluţbu Pokerstars.net. Obchodní sdělení 
sice deklaruje, ţe jde o hru zdarma, přesto jsou v reklamě vyuţity postupy - zejména 
vyobrazením herny a průběhu hry, kdy je důraz kladen na napětí a riziko, které pro 
diváka jednoznačně evokuje průběh pokerové hry za peníze a láká a motivuje jej právě 
k této formě hry (hra zdarma neprobíhá v kulise a atmosféře ztvárněné v reklamě). 
Reklama tedy v prvním plánu nabízí hru zdarma, z jejího audiovizuálního obsahu je 
však zřejmé, ţe jejím cílem je najít uţivatele pro hru za finanční obnosy, coţ 
poskytovatel serveru Pokerstars.net nabízí, resp. jeho portál nabízí vstup do hry za 
peníze. Deklarací hry zdarma dochází k pokusu obejití zákona č. 202/1990 Sb. 
Poskytovatel stránek Pokerstars.net nemá patřičné povolení k provozování her dle 
zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, proto odvysílání – šíření této reklamy je v 
rozporu se zákonem. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila 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 2012644. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2012644. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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.“), dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a odst. 5 písm. b) 
téhoţ 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 8. ledna 2013 takto: Rada ukládá 
společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 30 000,- Kč dle § 8a odst. 1 písm. b) a podle § 8a 
odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 
40/1995 Sb., neboť šířením reklam, respektive označením sponzora pořadu European 
Poker Tour Season 7 (7), který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na 
programu Nova Sport, kdy tento sponzorský vzkaz byl konkrétně odvysílán na začátku a 
konci pořadu, a označením sponzora pořadu Big Game (7), který byl odvysílán dne 17. 
2. 2012 od 22:15 hodin na programu Nova Sport, kdy tento sponzorský vzkaz byl 
konkrétně odvysílán na začátku a konci pořadu, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama (označení sponzora) zboţí, 
sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v 
přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných 
her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, neboť označení sponzora 
propagují internetovou sluţbu Pokerstars.net. Portál Pokerstars.net nabízí moţnost hry 
pokeru zdarma, ovšem jeho prostřednictvím je umoţněn rovněţ vstup ke hře za finanční 
vklady. Cílem propagace internetové sluţby je najít a motivovat uţivatele pro hru za 
finanční obnosy. K efektu nalákání a motivování hráčů dochází zejména spojením 
obchodního sdělení/označení sponzora a obsahu pořadu, který je sponzorován 
(European Poker Tour Season, Big Game). Nabídkou hry zdarma a její propagací 
dochází k pokusu obejití zákona č. 202/1990 Sb. Poskytovatel stránek Pokerstars.net 
nemá patřičné povolení k provozování her dle zákona č. 202/1990 Sb., loterijní zákon, 
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proto odvysílání – šíření těchto označení sponzora je v rozporu se zákonem. V souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila 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 
2012646. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2012646. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 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 8. ledna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zpracovatelem obchodního sdělení, společností Pokerţivě s.r.o., se sídlem Praha 4, Na 
Pankráci 1010/51, IČ 24790036, vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému mělo dojít zpracováním obchodního sdělení - označení sponzora 
Cardcasino.cz, poprvé odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 0:26:08 hodin na programu 
ČT4 a reprízovaného do 21. 3. 2012 na témţe programu, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 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 8. ledna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem 
obchodního sdělení, provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 14070, vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému 
mělo dojít šířením obchodního sdělení - označení sponzora Cardcasino.cz, poprvé 
odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 0:26:08 hodin na programu ČT4 a reprízovaného do 
21. 3. 2012 na témţe programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl 
důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, k zařazení 
pořadu Hostel 2 do vysílání programu Nova Cinema dne 1. září 2012 ve 22:00 hodin. 

-  Rada coby ústřední správní úřad rozhodla v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
filmu Hostel 2, dne 1. září 2012 od 22:00 hodin na programu Nova Cinema, dne 2. září 
2012 od 02:00 hodin na programu Nova Cinema a dne 30. prosince 2012 od 22:30 
hodin na programu Fanda, se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do 
vysílání pořady, které mohou váţně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých zejména tím, ţe obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, konkrétně 
tím, ţe uvedený pořad obsahoval četné násilné scény o vysoké explicitnosti a současně 
drastičnosti, tedy scény které zobrazovaly hrubé samoúčelné násilí. Jednalo se o scény 
(v čase filmu), kdy trýznitelé rozřezávají mladému muţi zaţiva břicho skalpelem a 
vytahují mu rukama vnitřnosti (střeva) z břišní dutiny (00:06:40 - 00:06:45), kdy dochází 
k umučení studentky Lorny ţenou koupající se v její krvi (00:54:18 - 00:59:32), kdy 
jeden ze sadistů omylem pořeţe týranou dívku rozbrušovačkou v obličeji (01:39:50 - 
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01:40:17), kdy dochází k mučení muţe formou vivisekce a následnému kanibalismu 
(01:41:57 - 01:43:01) a kdy se hlavní hrdinka vykoupí za uţití sadismu (ustřihnutí penisu 
zahradnickými nůţkami) vůči původnímu mučiteli (01:49:38 - 01:51:34). Těchto pět scén 
zobrazuje deviantní sadistické, sexuálně sadistické či kanibalistické násilí. Explicitně je 
zde vyobrazeno mučení, týrání a mrzačení s následkem smrti, přičemţ v uvedených 
scénách se jedná o hrubé samoúčelné násilí spojené s intenzivním utrpením oběti. 
Scény zobrazují násilí, které přesahuje rámec běţné lidské zkušenosti, a expozice 
takovým obrazům je pro zdravé nedeviantní jedince (děti i dospělé) traumatizující. Pro 
děti a mladistvé je potom tento snímek zcela nevhodný a v uvedených pěti scénách má 
potenciál narušit především jejich psychický vývoj. U dětského diváka muţe v případě 
zhlédnutí předmětného pořadu nastat aţ negativní účinek dlouhodobějšího a 
intenzivnějšího rázu, který můţe přispět k psychické dekompenzaci, přičemţ předmětný 
pořad, respektive jeho zhlédnutí dětským divákem můţe u takovéhoto diváka přispět k 
existující dispozici k agresivnímu (případně deviantnímu) jednání. Tento snímek nelze 
proto povaţovat za vhodný pro zařazení do běţné vysílací skladby celoplošného média 
v jakékoliv vysílací době. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. listopadu 
2012, č.j. 6 As 47/2012, který zamítl kasační stíţnost provozovatele, FTV Prima, spol. s 
r.o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2012, č.j. 7A 10/2010-
208-220, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele proti rozhodnutím Rady ze dne 
30. listopadu 2006, č.j. jfu/8639/06, sp.zn. 2006/362/kov/FTV, dále ze dne 30. listopadu 
2006, č.j. jfu/8640/06, sp.zn. 2006/363/kov/FTV a rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 
2006, č.j. jfu/8681/06, sp.zn. 2006/364/kov/FTV, jimiţ byly provozovateli uloţeny pokuty 
ve výši 200 000,- Kč, 250 000,- Kč a 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení dne 14. března 2006 od 
18:34 hodin a 21:20 hodin, dne 15. března 2006 od 18:34 a 19:52 hodin a dne 16. 
března 2006 od 21:20 hodin, to vše na programu Prima televize. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 
2012, č.j. 8 A 106/2012, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí 
sp.zn.: 2011/940/LOJ/CET č.j.: LOJ/1826/2012, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s 
r. o. uloţena sankce ve výši 300 000 ,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu 
Expozitura (4), podtitul Sedmý den, dne 28. září 2011 ve 20:00 hodin na programu 
NOVA. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2012 
č.j. 8 A 41/2011, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2010/301/vos/CET, č.j. BUR/3894/2010, jímţ byla byla provozovateli CET 21 spol., s r. 
o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 25. února 2010 od 17:40 hodin 
na programu Nova odvysílal pořad Kriminálka New York II (3), který obsahuje výjevy 
násilí a realistické aţ naturalistické záběry zkoumání mrtvých těl a jejich částí, které jsou 
způsobilé ohrozit psychický, ale i mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakých zdrojů čerpal informace v 
reportáţi „Češi a zbraně“ odvysílané na programu ČT1 v pořadu Události dne 7. října 
2012 od 18:55 hodin. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Finnet CZ, s.r.o., IČ 28814932, 
sídlem Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1178/6, PSČ 500 03, k podrobnému 
objasnění podstaty nabízené sluţby v rámci obchodního sdělení www.revolucni-
prijem.cz, respektive k objasnění, na jakém principu zprostředkování nákupu zlata 
probíhá a jakým způsobem jsou zhodnocovány peněţní prostředky investorů. 
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-  Rada postupuje České národní bance k posouzení sluţbu nabízenou v rámci 
obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, jejímţ provozovatelem je společnost 
Finnet CZ, s.r.o., IČ 28814932, sídlem Hradec Králové, Akademika Heyrovského 
1178/6, PSČ 500 03. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením od společnosti NATUR APATYKA s.r.o., 
se sdílem Čáslav - Čáslav-Nové Město, Pod Nádraţím 1608, PSČ 286 01, IČ: 
28540395, dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve věci označení sponzora Natur 
Apatyka premiérově vysílaného dne 12. srpna 2012 od 12:14:26 hodin na programu 
Prima family.  

-  Rada se seznámila s dopisem České televize, v němţ provozovatel Radu informuje, 
ţe údaje o naplňování § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, je schopen Radě 
poskytnout do 31. ledna 2013.  

 

AVMSnV 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Seznam.cz, a. s., ze dne 7. prosince 2012, 
doručeného Radě dne 12. prosince 2012, toto potvrzení: Poskytovatel Seznam.cz, a. s., 
IČ: 261 68 685, se sídlem v Praze 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, byl dne 8. ledna 
2012 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode 
dne 24. prosince 2012 pod názvem FILM.SEZNAM.CZ, umístěná na internetové adrese 
http://film.seznam.cz 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání Videozóna / https://vz.t-zones.cz, poskytované společností T-Mobile Czech 
Republic, a. s., IČ: 649 49 681, se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 149 00. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby mediasport.cz, 
SELECT MEDIA, s. r. o., IČ 270 62 431, se sídlem v Praze 1, Opletalova 29, PSČ: 110 
00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Seznam.cz, a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, jakoţto poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţby na vyţádání Stream.cz, dostupné na internetové 
adrese www.stream.cz, ohledně smluvního vztahu s Občanským sdruţením spotřebitelů 
TEST, vydavatelem časopisu dTest, a návrhářem interiérů Davidem Kratochvílem. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Seznam.cz, a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, jakoţto poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţby na vyţádání Stream.cz, dostupné na internetové 
adrese www.stream.cz, ohledně smluvního vztahu se salonem NEW YOU. 

 

V Praze dne 10. 1. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 


