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Tisková zpráva z 2. zasedání, konaného ve dne 19. 1. 2016  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání 
projednala 42 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů. Rada 
vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení.  

Rada udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů, společnosti Rádio Česká Kanada s.r.o. k vysílání programu Rádio Česká 
Kanada se soubory technických parametrů Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 
kW, Dačice-Červený vrch 92,9 MHz / 1 kW a Nová Bystřice 106,9 MHz / 200 W a 
společnosti Radio Kroměříž s.r.o. k vysílání programu Radio Kroměříž se souborem 
technických parametrů Zlín 107,0 MHz / 200 W.  

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-
Holý Vrch 90,3 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se jeho 
programové skladby. 

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti Rádio Česká 
Kanada s. r. o. se sídlem Nušlova 65, 377 01  Jindřichův Hradec-Rybnické Předměstí, 
identifikační číslo 26765586, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Česká Kanada šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 kW, Dačice-Červený vrch 92,9 
MHz / 1 kW a Nová Bystřice 106,9 MHz / 200 W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 
2025, žádost dalšího žadatele zamítla. 

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti Radio 
Kroměříž s. r. o. se sídlem Kojetínská 84/3881, 767 01  Kroměříž, identifikační číslo 
29375401, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Kroměříž 
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 107,0 MHz / 
200 W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025, žádost dalšího žadatele zamítla. 

-  Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, 
identifikační číslo 15891283, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2007/242/FIA ze dne 3. 8. 2010 k rozhlasovému vysílání programu EVROPA 2 – 
Morava šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 95,4 MHz o vyzářeném výkonu 
200 W z vysílacího stanoviště Frýdek-Místek do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, 
identifikační číslo 15891283, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2007/249/FIA ze dne 3. 8. 2010 k rozhlasovému vysílání programu EVROPA 2 šířeného 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Vsetín do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, 
identifikační číslo 15891283, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2007/246/FIA ze dne 3. 8. 2010 k rozhlasovému vysílání programu EVROPA 2 šířeného 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Uherské Hradiště do 10. října 2025. 
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-  Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, zastavuje řízení o žádosti Mgr. Ing. Jana Vavřiny, bytem Újezd 35/401, 118 
00 Praha-Malá Strana, o udělení předchozího souhlasu s převodem jeho obchodního 
podílu (akcií) ve společnosti provozovatele AZ MEDIA a. s. na společnost Multimedia 
Trade SE. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ 
Media a.s. (program ROCK MAX; 89,6 MHz Zlín) dne 7. ledna 2016, EVROPA 2, spol. s 
r.o. (program Rádio Evropa 2 – Východní Čechy; 99,5 MHz Pardubice) dne 7. ledna 
2016, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 91,0 MHz Ostrava) dne 7. ledna 
2016, Gama media s.r.o. (program Gama Rádio; 90,2 MHz Ústí nad Labem-Stříbrníky) 
dne 7. ledna 2016 a HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; 89,0 MHz Písek) dne 7. 
ledna 2016. 

-  Rada se seznámila se stížností na údajně klamavou reklamu na slevovou akci v 
Tesco Stores ČR a.s, která byla odvysílána dne 26. listopadu 2015 v 14:58:46 hodin na 
programu RÁDIO IMPULS (87, 6 MHz, Brno), a se stížností na údajně klamavou 
reklamu na slevovou akci v drogeriích Teta, která byla odvysílána dne 23. listopadu 
2015 v 17:00:04 hodin na programu FREKVENCE 1 (93,4 MHz, Jihlava). 

-  Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti Frekvence 1, a.s., IČ: 492 40 226, 
se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/187, PSČ 120 00, informace o zadavateli reklamy na 
slevovou akci v drogeriích Teta, která byla odvysílána dne 23. listopadu 2015 v 
17:00:04 hodin na programu FREKVENCE 1 (93,4 MHz, Jihlava).  

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 11172/2015) na zrušené vysílání programu ČRo 
Plus v pásmu AM, dále se stížností (č. j. 16/2016) na vulgarismy na programu ČRo 
Vltava ze dne 2. 1. 2016 a stížností (č. j. 202/2016) na "přerušování rozhovorů" hudbou 
v pořadu Jak to vidí na programu ČRo Dvojka, konkrétně ze dne 31. 12. 2015 od 8:00 - 
8:130 hod.  

-  Rada se seznámila s analýzou rozhlasové adaptace divadelní hry Důkaz odvysílané 
na programu ČRo Vltava dne 2. 1. 2016 od 14:00 hod. a s analýzou inscenace knihy 
Skvostná země odvysílané dne 5. 12. 2015 na programu ČRo Vltava od 13:04 hod.  

-  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 ČESKÝ ROZHLAS, se sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, 12000, IČ: 
45245053, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 2. ledna 2016 od 14:00 hodin na programu ČRo 3 Vltava 
odvysílal rozhlasovou adaptaci hry Davida Auburna Důkaz, v níž zazněly vulgarismy, 
čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu 
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  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 Český rozhlas, IČ: 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, 
PSČ 12000, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 5. prosince 2015 v 13:04 hodin na programu Český rozhlas Dvojka 
odvysílal pořad Skvostná země, který obsahoval vulgarismy, čímž porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00 druhého dne. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Český rozhlas, jak zajistil, 
aby v pořadu Jak to vidí, odvysílaném dne 22. 10. 2015 na programu Český rozhlas 
Dvojka, nedošlo k porušení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem TipTV broadcast s.r.o., IČ: 241 87 950, 
Podedvorská 1493, Kyje, PSČ 198 00 Praha 9, správní řízení o odnětí licence k 
provozování programu TIP TV, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 
DVB-T, licence: sp. zn.: 2013/248/sve/KAR, č.j. : sve/1881/2013 ze dne 23. dubna 
2013, dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel po zahájení 
vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila tomuto 
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. 

-  Rada se seznámila s žádostí právnické osoby Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s., 
IČ 453 59 113, se sídlem Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb, zastoupené 
Mgr. Robertem Šupem, advokátem AK Jirásek & Šup, Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské 
Lázně, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 3. 
listopadu 2015, č.j. RRTV/9290/2015-P, v rozsahu podání ze dne 23. prosince 2015, č.j. 
RRTV/11086/2015-P. 

-  Rada prodloužila právnické osobě Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s., IČ 453 59 
113, se sídlem Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb, zastoupené Mgr. 
Robertem Šupem, advokátem AK Jirásek & Šup, Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské 
Lázně, lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 3. listopadu 
2015, č.j. RRTV/9290/2015-P, v rozsahu podání ze dne 23. prosince 2015, č.j. 
RRTV/11086/2015-P, a to do 15. července 2016.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu MTV Hits International provozovatele MTV 
NETWORKS s.r.o. ze dne 26. října 2015 v čase 12:00–24:00 hodin (UTC). 

-  Rada se seznámila s analýzou programu MTV Rocks International provozovatele 
MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 26. října 2015 v čase 12:00–24:00 hodin (UTC). 

-  Rada se seznámila s analýzou programu MTV Dance International provozovatele 
MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 26. října 2015 v čase 12:00–24:00 hodin (UTC). 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období listopad 2015, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a těchto časech: SPORT 5 a.s. / SPORT 5 – 14. listopadu 2015 – 00:00–
23:59:00 hod.; 4NET.TV services s.r.o. / Slovak sport 1 – 16. listopadu 2015 – 00:00–
23:59:00 hod. HBO Europe s.r.o./ Cinemax – 17. listopadu 2015 – 08:00–18:00 hod.; 
HBO Europe s.r.o / HBO 2 – 18. listopadu 2015 – 10:00–00:00 hod. 21. listopadu 2015 
– 11:00–00:00 hod., 23. listopadu 2015 – 10:00–00:00 hod., 27. listopadu 2015 – 
16:00–00:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film – 18. listopadu 
2015 – 12:00–00:00 hod., 19. listopadu 2015 – 12:00–00:00 hod., 22. listopadu 2015 – 
12:00–00:00 hod., 23. listopadu 2015 – 12:00–00:00 hod.; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ 
ŠLÁGR TV – 18. listopadu 2015 – 10:00–00:00 hod., 20. listopadu 2015 – 00:00–20:00 
hod., 22. listopadu 2015 – 10:00–00:00 hod., 24. listopadu 2015 – 00:00–20:00 hod., 
26. listopadu 2015 – 12:00–00:00 hod.; TELEPACE s.r.o. / TV Noe – 23. listopadu 2015 
– 00:00–20:00 hod., 25. listopadu 2015 – 00:00–10:00 hod., 28. listopadu 2015 – 
10:00–00:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o. / Kino CS – 27. listopadu 2015 – 11:00–00:00 
hod., 29. listopadu 2015 – 10:00–00:00 hod. 

-  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 SPORT 5 a.s., sídlem Těšnov 1059/1, 11000 Praha, IČ 27202569, na 
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porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001, tedy povinnosti provozovatele 
pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení 
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označit jako 
pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že pořad Letní MX tábor 
juniorů, vysílaný dne 14. 11. 2015 od 11.25 hodin na programu Sport 5, byl označen 
jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, na jeho konci tato 
informace absentovala. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 29. prosince 2015 až 12. ledna 2016: Idelyn s.r.o./reklamaBeliema 
Expert Intim krém a Beliema Expert Intim gel a zdravotnický prostředek Beliema Effect 
vaginální tablety; Eurosport - vysílání reklamy Pokerstar.eu; M7 Group/reklama skylink; 
T-Mobile Czech Republic a.s./reklama T-Mobile; FTV Prima spol. s r. o./Prima - hlasitost 
reklamních bloků v průběhu filmu 12 do tuctu 2 vysílaného dne 31. prosince 2015 od 
8:30 hodin; Česká televize/nespecifikovaný program - nezdravení redaktorů v přímých 
vstupech; Česká televize/ČT24 - nevyváženost pořadu Události komentáře vysílaného 
dne 30. prosince 2015 od 22:00 hodin; Česká televize/ČT1 - kritika silvestrovského 
vysílání; Česká televize/ČT1 a ČT24 - nevyváženost pořadu Události vysílaného dne 2. 
ledna 2016 od 19:00 hodin; FTV Prima spol. s r. o./Prima - pořad Partie odvysílaný dne 
3. ledna 2016 od 11:00 hodin; Barrandov Televizní Studio, a.s./nespecifikovaný 
program - protahování přepojování do studia v průběhu teleshoppingu Rychlá hra; FTV 
Prima spol. s r. o./facebookový profil Prima COOL - facebookový profil programu; Česká 
televize/ČT1 - záznam přednesu státní hymny dne 1. ledna 2016 od 00:00 hodin; 
Barrandov Televizní Studio, a.s./Televize Barrandov - pořad Exploziv odvysílaný dne 6. 
ledna 2016 od 18:55 hodin; FTV Prima spol. s r. o./Prima MAX - pořad Ricardovy 
recepty odvysílaný dne 7. ledna 2016 od 13:15 hodin; Barrandov Televizní Studio, 
a.s./Kino Barrandov - přepojování volajících odpovědi na otázku položenou v rámci 
teleshoppingu Rychlá hra na sexlinku; FTV Prima spol. s r. o./Prima - film Láska 
nebeská odvysílaný dne 24. prosince 2015 od 15:40 hodin; Česká 
televize/nespecifikovaný program - údajné proimigrantské vysílání; Česká televize/ČT 
:D - film Tom a Huck vysílaný dne 9. ledna 2016 od 9:20 hodin; Česká televize/ČT :D - 
pořad Pravdivý příběh o Sněhurce odvysílaný dne 25. listopadu 2015 od 12:40 a 19:40 
hodin. 

-  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 
DONEAL, s.r.o., IČ: 29135451, sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 - Karlín, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Zabiják Joe dne 6. prosince 2015 v 10:36 hodin na programu 
JOJ Cinema se mohl dopustit 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, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v neděli v 
dopoledních hodinách, kdy lze předpokládat u obrazovky přítomnost dětí, obsahoval 
explicitní záběry násilí ve spojení se sexuálními výjevy, konkrétně naturalistické výjevy 
sexuálního ponižování a zvláštních sexuálních praktik vynucovaných výhrůžkami smrtí 
a spojených s fyzickým týráním ženy, navíc za přítomnosti jejího partnera. Záběry proto 
mohly způsobit dětským i mladistvým divákům psychický otřes, a zejména u dětí přispět 
ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí a k chybné interpretaci sexu jako pouhé 
součásti patologicky agresivního chování, sloužícího k ovládání a ponižování druhých 
osob, zejména žen. Závadný charakter, kromě řady explicitně násilných scén, mělo 
zejména vizuální zpracování závěrečné scény filmu (11:50 – 12:10 hodin reálného 
času), během níž muž přinutí za použití naturalisticky zobrazeného brutálního násilí 
ženu k ponižující sexuální praktice. 
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-  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, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 7. prosince 2015 od 20:01 hodin na programu 
ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil Šance, který, ač byl pořadem o losování 
loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly služby společnosti SAZKAmobil, 
upozorňovaly na bonusy spojené s těmito službami, a vybízely k využití těchto služeb, 
jakož zde byl uveden i kontakt na webovou adresu http://milionovedarky.cz/, která je 
součástí webových stránek SAZKAmobilu. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch 
služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a předmětem pořadu věcně nesouvisí. 
Zároveň tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v omyl, neboť podpora dané služby byla 
ukryta v pořadu, nemajícím komerční charakter. Tímto se provozovatel mohl dopustit 
porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do 
vysílání skrytá obchodní sdělení. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá společnost Idelyn s.r.o., IČO: 02790904, sídlem: Třinec - 
Oldřichovice 44, PSČ 739 61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu stížnosti na obchodní sdělení Beliema Effect – 
tablety – odvysílané dne 19. 9. 2015 od 11:43:51 na programu Prima; Beliema Expert 
Intim Krém - odvysílané dne 31. 8. 2015 od 15:55:29 na programu Prima ZOOM a 
Beliema Expert Intim Gel - odvysílané dne 1. 8. 2015 od 21:24:47 na programu NOVA. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá společnost Walmark a. s., IČO: 0536016, sídlem: Třinec - 
Oldřichovice 44, PSČ 739 61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu stížnosti na obchodní sdělení Beliema Effect – 
tablety – odvysílané dne 19. 9. 2015 od 11:43:51 na programu Prima; Beliema Expert 
Intim Krém - odvysílané dne 31. 8. 2015 od 15:55:29 na programu Prima ZOOM a 
Beliema Expert Intim Gel - odvysílané dne 1. 8. 2015 od 21:24:47 na programu NOVA. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli Jaroslavu Heindlovi, bytem Kadaň, Vinohrady 2005, PSČ 
432 01, souhlas se změnou skutečností obsažených v licenci č.j. Ru/128/02 ze dne 28. 
května 2002, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, ve znění pozdějších změn, a to dle žádosti provozovatele 
doručené Radě dne 20. 11. 2015, spočívající ve změně vysílání premiér smyček, a to 
pouze jednou týdně, prodloužení délky zpravodajství na 20 až 40 minut a ukončení 
tvorby a zařazování tzv. "magazínů" do vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, z 
jakého důvodu dne 12. října 2015 v pořadu Televizní noviny na programu NOVA, 
respektive v příspěvku Rodiče i učitelé odmítají rušení praktických škol v tomto pořadu, 
použil redakční skutkové tvrzení, že děti praktické školy na reportážních záběrech, které 
mají lehké mozkové postižení nebo poruchu učení, se od září začnou učit tempem dětí 
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na základních školách, a z jakých zdrojů měl informace, ze kterých toto skutkové tvrzení 
vycházelo. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnost IKO CABLE s.r.o., IČ 
27236102, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, Praha 8, jaký vztah je mezi ní a 
programem Film+. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem je ve 
vysílání programu CINEMAX 2 naplňována licenční podmínka o hlavním jazyku vysílání 
češtině, když je v jednotlivých zemích, kde je program šířen, šířena jako originální verze 
ta verze programu, v níž jsou pořady vysílány v původním jazykovém znění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 
15. prosince 2015, jakým způsobem plní v souvislosti s provozováním televizního 
programu UPC EXPRESS povinnosti dané ustanovením § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 
140 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 15. prosince 2015 
na upozornění č.j. RRTV/3996/2015-LOJ na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 27. července 2015 odvysílal na 
programu UPC EXPRESS (celorepubliková verze) v čase 06:16:19, 08:15:44, 10:19:04, 
12:13:47, 14:14:03, 16:13:40, 18:13:22, 20:18:47, 22:18:20 pořad Magazín Ostravsko, 
který obsahoval rozhovory moderované aktivní političkou v daném regionu Mgr. 
Marcelou Mrózkovou Heříkovou (členka zastupitelstva Magistrátu města Ostravy a 
zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz). Tím této osobě poskytl 
významný mediální prostor pro prezentaci, což způsobilo její zvýhodnění před ostatními 
politickými subjekty, které takovouto možnost nedostaly. Došlo tak k porušení zákonné 
povinnosti, podle které je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména 
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana 
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 15. prosince 2015 
na vydané upozornění č.j. RRTV/3998/2015-LOJ na porušení § 32 odst. 1 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu 
UPC EXPRESS (celorepubliková verze) dne 27. července 2015 v čase od 03:31:56 do 
03:59:16 neuvedl označení televizního programu (logo).  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 15. prosince 2015 
na vydané upozornění č.j. RRTV/4000/2015-LOJ na porušení ust. § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. července 2015 odvysílal od 
10:33 hodin na programu UPC EXPRES pořad Severozápadní zpravodajství, který 
obsahoval opakovaně vulgarismus „posral“ (v čase 00:02:08, 00:02:10 a 00:02:12 od 
začátku pořadu), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, 
které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska 
líčeného kontextu nutné. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 
15. prosince 2015, zda v souladu s rozsahem záznamů poskytnutých na základě 
žádosti Rady č. j. RRTV/2765/2015-BUR, sp. zn. 2015/679/BUR/SAT, skutečně vysílá 
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pouze jednu regionální verzi programu UPC EXPRESS v Lysé nad Labem, přičemž 
prostřednictvím jiných kabelových přípojek UPC, a.s. šíří pouze tzv. celorepublikovou 
verzi daného programu.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAT Plus, s. r. o. ze dne 
15. prosince 2015, z jakého důvodu dne 27. července 2015 označil na programu UPC 
EXPRESS (celorepubliková verze) pořady Film eXtra (vysílaný od 01:46, 04:00, 09:47, 
21:46 hodin) a Travel Journal (vysílaný od 00:47, 02:15, 03:31, 04:29, 13:30, 19:31, 
23:31 hodin) jako obsahující umístění produktu, zatímco v rámci smyčky tvořící verzi 
stejného programu pro Lysou nad Labem tyto pořady (Film eXtra vysílaný v čase 00:00 
a Travel Journal vysílaný v čase 00:15 od začátku smyčky) jako obsahující umístění 
produktu neoznačil.  

-  Rada 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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem v Praze, Závišova 502/5, PSČ 
140 00, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním pořadu Film eXtra (vysílaný od 01:46, 04:00, 09:47, 21:46 hodin) a Travel 
Journal (vysílaný od 00:47, 02:15, 03:31, 04:29, 13:30, 19:31, 23:31 hodin) na programu 
UPC EXPRESS (celorepubliková verze) dne 27. července 2015, neboť tyto pořady byly 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aniž by jakýkoli umístěný produkt 
ve skutečnosti obsahovaly, a divák tak mohl být uveden v omyl o povaze těchto pořadů. 
Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti označovat pořady obsahující umístění 
produktu zřetelně na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo 
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení, aby diváci nemohli být žádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ: 
28624882, sídlem U Bečvy 2883/2, 75002 Přerov, zda loga firem (Spikas, Fortel market, 
Precheza), zařazovaná opakovaně do vysílání současně s textovou informací o 
programu klubu pro seniory (např. v čase 1:57 hodin dne 30.8.2015), jsou do vysílání 
zařazena za úplatu či jinou protihodnotu. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ: 
28624882, sídlem U Bečvy 2883/2, 75002 Přerov, jakým způsobem naplňuje 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli 
povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Západočeská kabelová 
televize s.r.o. ze dne 8. 12. 2015, z jakého dne pochází záznam vysílací smyčky, 
doručený Radě v reakci na žádost o podání vysvětlení č.j. RRTV/3266/2015-LOJ, dále 
kdy dochází k obměně vysílací smyčky programu ZKTV – ML a dále jaký příspěvek 
naplňuje v dodaném záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML dokument na 
volné téma. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Quadriga EMEA Limited – 
Czech Republic – organizační složka, IČ 70104131, sídlem Sluneční náměstí 2583/11, 
Praha 5, PSČ 15800, jak v současné době funguje jejich služba, která je dosud 
charakterizována jako televizní vysílání šířené prostřednictvím hotelových kabelových 
systémů, jaký je její nynější charakter, a kdo v současné době nese redakční 
odpovědnost za poskytovanou službu. 

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

-  Rada vzala na vědomí, že všechny televizní programy provozované společností HBO 
Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, jsou ve 
smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. dostupné koncovým 
uživatelům pouze na základě smlouvy s osobou starší 18ti let, a jsou k nim poskytována 
technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a mladistvým přístup k 
vysílání programů (tzv. rodičovský zámek). 

-  Rada se seznámila s pozvánkou senátora Jiřího Oberfalzera, člena výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR na veřejné 
slyšení výboru s tématem „Televize veřejné služby – situace, perspektivy, evropské 
trendy“, které se koná dne 26. 01. 2016 od 09:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského 
paláce, recepce „A“. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele FABEX MEDIA s.r.o., IČ 
26849976, sídlo Kosmova 651/16, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, kterým upřesní 
stávající název služby a internetovou adresu, v rámci které je poskytována dle prvotní 
žádosti o evidenci ze dne 16. 7. 2014. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele FABEX MEDIA s.r.o., ze dne 16. ledna 2016, toto 
potvrzení: Poskytovatel FABEX MEDIA s.r.o., IČ: 26849976, sídlo Kosmova 651/16, 
Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, byl dne 19. ledna 2016 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 01. ledna 2014 pod 
názvem FABEX OSTRAVSKO, umístěná na internetové adrese www.tvova.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 
60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, jakým způsobem plní 
povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit 
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada  

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání (Na hraně života - regionální pořad/www.nahranezivota.cz) poskytovatele 
Michala Šebka, IČ: 626 25 292, bytem v Blovicích, Spojovací 537, PSČ 336 01. 

 

 

 

 

V Praze dne 21. 1. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


