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Tisková zpráva z 13. zasedání, konaného dne 21. 7. 2015  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání 
projednala 68 bodů programu. Seznámila s 38 stížnostmi diváků, rozhodla o zahájení 
čtyř správních řízení. Rada na svém 13. zasedání uložila tři pokuty: 
Společnosti RADIO UNITED SERVICES, s.r.o. pokutu ve výši 70 000,- Kč, neboť 
zpracováním reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v 
časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS PUBLIKUM 
(90,3 MHz Zlín), se dopustila porušení ustanovení § 5a odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 
písm. c) a § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy když 
předmětná reklama neobsahuje informace o tom, že výrobek je humánním léčivým 
přípravkem, neobsahuje informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého 
přípravku a neobsahuje zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 
Společnosti Noventis s.r.o pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na lék 
Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 
hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín), se dopustila 
porušení ustanovení § 5a odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 písm. c) a § 5a odst. 5 písm. 
d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, když předmětná reklama neobsahuje 
informace o tom, že výrobek je humánním léčivým přípravkem, neobsahuje informace 
nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku a neobsahuje zřetelnou 
výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 
Společnosti medial agency s.r.o. pokutu ve výši 20 000,- Kč, neboť zpracováním 
reklamy na doplněk stravy Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu 
2014 v 8:00:15 hodin a 8:59:39 hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz 
Jihlava), se dopustila porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, neboť předmětná reklama na doplněk stravy neobsahovala zřetelný 
text "doplněk stravy". 
Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání pro program Hitrádio Magic se souborem technických parametrů Hradec 
Králové SP 89,1 MHz / 100 W,  dále společnosti O2 TV s.r.o. licence k provozování 
programů O2 Sport, O2 Sport2, O2 Sport3, O2 Sport4 a O2 Sport5 šířených 
prostřednictvím kabelových systémů,  společnosti Nej Kanál s.r.o., licenci k 
provozování televizního vysílání programu Infokanál NEJ - TV šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů a společnosti M.T.Z. s.r.o., licenci k provozování 
televizního vysílání programu SADR AL IRAQ šířeného prostřednictvím družice. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Karlovy Vary město 2 98,6 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky 
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, 120 00 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Hradec Králové SP 89,1 MHz / 100 W pro program Hitrádio Magic na dobu 8 
let, nejdéle však do 10. října 2025. 

- Rada podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb. opravuje písemné vyhotovení 
rozhodnutí sp. zn. 2014/232/zab, č.j. RRTV/1930/2015-STR ze dne 28. dubna 2015 tak, 
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že jeho výrok správně zní takto: Rada uděluje společnosti AZ Rádio, s.r.o. podle § 18 
zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 
100 W pro program Hitrádio Magic Brno na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále 
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 
231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti NONSTOP, s.r.o. 
IČ: 49447530, se sídlem Hűbnerové 12, PSČ 621 00 Brno o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání se souborem technických parametrů Blansko-město 
91,5 MHz / 100 W, neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky žádosti. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
usnesení o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2015/391/SPM/RAD, 
2015/392/SPM/RAD a 2015/393/SPM/RAD. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 
2015/391/SPM/RAD.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3 
písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v 
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád udělila účastníku 
řízení, společnosti RADIO UNITED SERVICES, s.r.o., IČ: 29131863, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, pokutu ve výši 70 000,-Kč, neboť 
zpracováním reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v 
časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS PUBLIKUM 
(90,3 MHz Zlín), se dopustil porušení ustanovení § 5a odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 
písm. c) a § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, když 
předmětná reklama neobsahuje informace o tom, že výrobek je humánním léčivým 
přípravkem, neobsahuje informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého 
přípravku a neobsahuje zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 
č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015391. 
Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost 
nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2015391. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
usnesení o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2014/781/FOL/Nov, 
2014/783/FOL/Nov a 2014/784/FOL/Nov. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 
2014/781/FOL/Nov.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2 
písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v 
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád udělila účastníku 
řízení, společnosti Noventis s.r.o., IČO: 13694740, Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, 
pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na lék Kinedryl, která byla 
odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin 
na programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín), se dopustil porušení ustanovení § 5a 
odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 písm. c) a § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, když předmětná reklama neobsahuje informace o tom, že výrobek je 
humánním léčivým přípravkem, neobsahuje informace nezbytné pro správné použití 
humánního léčivého přípravku a neobsahuje zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení 
příbalové informace. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2014781. Účastníku řízení, se podle ustanovení § 79 odst. 5 
správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle 
ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je 



 

3 

 

splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014781. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3 
písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v 
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád udělila účastníku 
řízení, společnosti medial agency s.r.o., IČ: 26261057, se sídlem Lidická 48, 602 00 
Brno, pokutu ve výši 20 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na doplněk stravy 
Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu 2014 v 8:00:15 hodin a 
8:59:39 hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava), se dopustil porušení 
ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, neboť předmětná 
reklama na doplněk stravy neobsahovala zřetelný text "doplněk stravy". Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015426. Účastníku 
řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2015426.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Český rozhlas, jakým 
způsobem zajišťoval vyváženost prezentace kandidujících subjektů v celku svého 
předvolebního vysílání, především v pořadu Debaty lídrů kandidátek v krajských 
městech, vysílaném regionálními stanicemi ČRo v období 6. 10. 2014 – 9. 10. 2014. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele LONDA spol. s r. o., na 
základě jakého klíče byli do pořadu Kauza dne v období od 11. 9. do 10. 10. 2014 na 
programu RÁDIO IMPULS zváni představitelé politických uskupení kandidujících v 
podzimních komunálních a senátních volbách. 

-  Rada se seznámila s vysvětlením (č. j. RRTV/5691/2015-P) provozovatele Frekvence 
1, a.s., na základě jakého klíče byli v období od 11. září do 10. října 2014 do pořadu 
Pressklub vysílaného každou sobotu a neděli od 17:00 hodin na programu 
FREKVENCE 1 zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do 
zastupitelstev obcí a do třetiny senátu 2014. 

-  Rada coby ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, upozorňuje provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem 
Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ 120 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v období před volbami do 
zastupitelstev obcí a volbami do třetiny senátu 2014 od 11. září do 10. října 2014 
neposkytl v pořadu Pressklub vyvážený prostor kandidátům v těchto volbách, když v 
něm vystoupilo celkem šest kandidátů ve volbách do zastupitelstva v hl. m. Praha, resp. 
jeho městských částí, přičemž z nich dva byli kandidáty ODS, dva kandidáty TOP 09, 
jeden kandidátem hnutí Pro Prahu a jeden kandidátem ČSSD. Během sledovaného 
období nevystoupili v pořadu žádní kandidáti jiných politických uskupení kandidujících 
ve volbách do zastupitelstva v hl. m. Praha, resp. jeho městských částí, čímž 
provozovatel porušil povinnost 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 se stížností (č. j. 5712/2015) posluchače na vysílání programu 
ČRo 1 Radiožurnál ze dne 24. června 2014; Rada se seznámila s obecnou stížností (č. 
j. 5976/2015) posluchače na vysílání veřejnoprávních programů.  
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-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
AKJO. Media s.r.o. (program Rock Radio Gold; 99,7 MHz České Budějovice) dne 7. 
července 2015, AZ Rádio, s.r.o. (program MAGIC BRNO; 99,0 MHz Brno) dne 7. 
července 2015, Eleanes s.r.o. (program RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO; 94,3 MHz Zlín) 
dne 7. července 2015, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) 
dne 7. července 2015 a FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina 94,3 
FM; 94,3 MHz Jihlava) dne 7. července 2015. 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamy na slevovou akci společnosti OKAY, 
odvysílané dne 24. června 2015 v 7:59:42 hodin na programu EVROPA 2 (frekvence 
90,5 MHz České Budějovice). 

-  Rada se seznámila s překladem vysílání ázerbájdžánské mutace programu RÁDIO 
SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIO SVOBODA, a sice vysílání ze dne 12. 10. 2014 a 15. 10. 
2014 a shledala, že ve vymezeném čase nedošlo k porušení zákona.  

-  Rada se seznámila s analýzou ázerbájdžánského vysílání programu RÁDIO 
SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIO SVOBODA ze dne 31. 5. 2015 a 3. 6. 2015.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2015, 
č.j. 11A 177/2014-47, kterým zamítl žalobu provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 
(dnes RadioZET s.r.o.) proti rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2014, sp. zn. 
2013/848/CUN/BBC, č.j. CUN/3146/2014, kterým mu byla uložena pokuta 100 000,- Kč 
pro neplnění licenčních podmínek, jehož se žalobce dopustil tím, že dne 11. září 2013 v 
čase od 8.00 do 11.00 a dále od 13.00 do 16.00 zařazoval hudbu do vysílání programu 
BBC. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, 
č. j. 9 A 8 2015 – 74, kterým byly zrušeny výroky I. a III. rozhodnutí Rady ze dne 21. 
října 2014, 2014, sp. zn. 2014/242/zab, č. j. zab/3742/2014, kterým Rada udělila 
společnosti Radiospol, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 
100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program Radio 
Čas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a žádosti ostatních žadatelů zamítla.  

-  Rada trvá na kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 27. května 2015, č. j. 9 A 8 2015 – 74, kterým byly zrušeny výroky I. a III. 
rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014, sp. zn. 2014/242/zab, č. j. zab/3742/2014. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu:O2 Sport; základní programová specifikace: sportovní 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 28. května 2015, č.j. RRTV/4994/2015-P, 
ve znění doplnění ze dne 2., 4. a 18. června 2015, č.j. RRTV/6066/2015-P, 
RRTV/5140/2015-P a RRTV/5556/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: O2 Sport2; základní programová specifikace: sportovní 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet 
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katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. června 2015, č.j. RRTV/5375 a 9/2015-
P, ve znění doplnění ze dne 18. června 2015, č.j. RRTV/5555/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: O2 Sport3; základní programová specifikace: sportovní 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. června 2015, č.j. RRTV/5378/2015-P, 
ve znění doplnění ze dne 18 června 2015, č.j. RRTV/5554/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: O2 Sport4; základní programová specifikace: sportovní 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. června 2015, č.j. RRTV/5377/2015-P, 
ve znění doplnění ze dne 18. června 2015, č.j. RRTV/5553/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: O2 Sport5; základní programová specifikace: sportovní 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. června 2015, č.j. RRTV/5376/2015-P, 
ve znění doplnění ze dne 18. června 2015, č.j. RRTV/5551/2015-P. 

-  Rada udělila společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ 02738252, se sídlem Francouzská 75/4, 
120 00 Praha 2, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) 
programu: Infokanál NEJ - TV; Infokanál NEJ - TV + název lokality (verze určená pro 
konkrétní lokalitu); základní programová specifikace: program má informativní 
charakter; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání Infokanál 
NEJ -TV: výčet katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle 
vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny 
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; územní 
rozsah vysílání Infokanál NEJ - TV + název lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu): 
výčet katastrálních území a okresů dle příslušných lokalit; hlavní jazyk vysílání: český; v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 15. června 2015, č.j. RRTV/5444-5/2015-P, ve znění 
podání doručeného dne 16. června 2015, č.j. RRTV/5470/2015-P, a ze dne 18. června 
2015, č.j. RRTV/5544/2015-P. 
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-  Rada udělila právnické osobě M.T.Z. s.r.o., IČ: 29051274, se sídlem: Praha 3, 
Koněvova 929/19, PSČ: 130 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let; název 
(označení) programu: SADR AL IRAQ; základní programová specifikace: program 
výhradně zaměřený na reklamu a teleshopping; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Bahrain, Kypr, Egypt, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestina, 
Katar, Saúdská Arábie, Sýrie, Turecko, Spojené arabské emiráty, Jemen, Alžírsko, 
Libye, Maroko, Súdán, Tunisko, Západní Sahara; hlavní jazyk vysílání: arabský; v 
rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/4598/2015-P ze dne 12. května 2015 a ve znění 
upřesnění ze dne 15. června 2015 č.j. RRTV/5443/2015-P. 

-  Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele CE Media 
s.r.o, IČ: 03286592 se sídlem: Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ: 110 00, na porušení 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
bez předchozího souhlasu Rady provedl změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci sp. zn. 2014/1251/zem/CE, č.j. RRTV/502/2015-zem ze dne 3. února 2015, 
spočívající ve změně výše základního kapitálu, seznamu společníků, výše jejich vkladů 
a obchodních podílů. 

-  Rada udělila provozovateli Obec Bystřice, IČ: 00296562, se sídlem: Bystřice č.p. 334, 
PSČ: 739 95, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s přerušením 
vysílání programu Obecní televize Bystřice, šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů (licence spis. zn.: 2009/1282/FIA/Obe, č.j. FIA/243/2010 ze dne 19. ledna 
2010) od 1. července 2015 do 31. prosince 2015, v rozsahu dle žádosti doručené dne 
23. června 2015 č.j. RRTV/5695/2015-P a jejího doplnění ze dne 1. července 2015 č.j. 
RRTV/5855/2015-P. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se 
sídlem: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti doručené dne 
26. června 2015 pod č.j. RRTV/5761/2015-P, zanikla dne 30. června 2015, dle § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn. 2009/1035/zem/MTV, č.j. 
zem/7048/2009 ze dne 6. října 2009, k provozování televizního vysílání programu MTV 
European, šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydala Rada osvědčení 
dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB (registrace sp. 
zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne 18. března 2014), České 
Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 
2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání: 1) rozšíření o vysílače: 
Nový Jičín, Regionální síť 8, dle individuálního oprávnění číslo: 213143/PT a mapy 
pokrytí, vysílač Cukrák, Regionální síť 8, dle individuálního oprávnění číslo: 219240/PT 
a mapy pokrytí; 2) rozšíření o dvě nové sítě pro experimentální účely, na dobu určitou, a 
to: Praha – Mahlerovy sady, síť Exp DVB-T2, dle individuálního oprávnění číslo: 
215547/PT a mapy pokrytí, rozšíření do 28. února 2016 a Praha – Mahlerovy sady, síť 
Experimentální vysílání T–DAB+ dle individuálního oprávnění č. 220796/DA a mapy 
pokrytí, rozšíření do 31. května 2016, dle žádosti ze dne 1. července 2015, č.j.: 
RRTV/5904/2015-P.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ: 25619471, se sídlem Příbram II, Pod Hvězdárnou 
453, PSČ: 261 01 o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v systému T-DAB, 
sp. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, č.j. koz/2503/09 ze dne 25. března 2009, spočívající v 
rozšíření programové nabídky o český rozhlasový program DAB PLUS TOP 40 od 15. 
června 2015, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/5711/2015-P ze dne 25. června 2015. 
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-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele České Radiokomunikace, s.r.o., IČ: 24738875, se sídlem: Skokanská 
2117/1, PSČ: 169 00, Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j. FIA/975/2014, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní 
program (slovenský) TV8 k 1. červenci 2015 ve vysílání v DVB-T Regionální vysílací síti 
8, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/5905//2015-P ze dne 1. července. 2015 a dle 
doplnění oznámení č.j. RRTV/5944/2015-P ze dne 3. července 2015. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/536/had/Ros provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt - doplněk stravy KŘUPAVÝ LECITIN 1500, 
odvysílaného dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/104/had/ provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt - doplněk stravy KŘUPAVÝ LECITIN 1500, 
odvysílaného dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/142/had/ČES provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy Dr. Max, která byla vysílána na programu Prima ZOOM 
dne 1. 1. 2015 od 7:02:21 hodin. 

-  Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu Nickelodeon European 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00–22:00 
hodin (koordinovaného mezinárodního času UTC). 

-  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.), upozorňuje provozovatele MTV 
NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, na 
porušení licenčních podmínek, resp. názvu programu, kterého se dopustil tím, že dne 
13. dubna 2015 vysílal svůj program pod názvem „Nickelodeon“ namísto názvu 
„Nickelodeon European, který byl stanoven licenčními podmínkami. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 
140 62 Praha 4, o podání vysvětlení, zda je programová nabídka programu Nickelodeon 
European a Nickelodeon HD trvale totožná, a pokud ano, jak se tato skutečnost slučuje 
s udělenými licencemi, opravňujícími k vysílání dvou různých programů. 

-  Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu Nickelodeon HD provozovatele 
MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00–22:00 hodin 
(koordinovaného mezinárodního času UTC). 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil tím, že dne 23. dubna 2015, v časovém úseku 8:00 – 23:05 hodin, 
vysílal program VOYO pod označením programu VOYO Cinema, přičemž dle znění 
podmínek licence má být program vysílán pod označením (názvem) programu VOYO. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 



 

8 

 

45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem, resp. jakými konkrétními pořady naplňuje ve vysílání 
programu VOYO základní programovou specifikaci, podle níž má kromě dramatické 
tvorby vysílat rovněž zpravodajství, sport a publicistiku. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů Infokanál 
Rohatec, Infokanál Těmice, Infokanál Syrovín a Infokanál Moutnice provozovatele 
NOEL, s.r.o. ze dnů 10.–11. května 2015 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  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 NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem v Hodoníně, Na Pískách 3275/3, 
PSČ 69501, na porušení podmínek licence, neboť stopáž videotextových smyček na 
záznamu vysílání programu Infokanál Syrovín v časovém období 10. května 2015 od 
00.00 do 24.00 hodin byla 3.06 minut a v časovém období 11. května 2015 od 00.00 do 
24.00 hodin byla 3.43 minut, přestože v licenčních podmínkách je zakotvena stopáž 
videotextové smyčky v délce od 15–30 minut. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem v Hodoníně, Na Pískách 3275/3, 
PSČ 69501, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání odvysílal ve 
dnech 10. a 11. května 2015 na televizním programu Infokanál Těmice nabídku zájezdu 
na představení muzikálu MAMMA MIA!!, a zároveň žádá provozovatele o vysvětlení, 
jakým způsobem ve svém vysílání rozeznává inzerci, reklamu a tzv. komerční 
informace. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu V1 
provozovatele Bydžov s.r.o. ze dne 23. června 2015 v časovém úseku od 12:00 hodin 
do 01:00 hodin následujícího dne. 

-  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 Bydžov s.r.o., IČ 25961071, sídlem Třída B. Smetany 1192, Nový 
Bydžov, PSČ 504 01, na porušení licenčních podmínek programu V1, stanových licencí 
udělenou rozhodnutím Rady č.j. FIA/1750/2012, ve znění pozdějších změn, kterého se 
dopustil tím, že nedodržel licencí deklarovaný časový rozsah vysílání. Dne 24. června 
2015 byl ve vysílací hodině 00:00 – 01:00 obsah vysílání programu nahrazen textem 
oznamujícím, že „televize V1 vysílá v čase od 6,00 do 24,00 hodin.“ Provozovatel se 
však v rámci licenčních podmínek zavázal, že program bude vysílán 24 hodin denně. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Infokanál Malhostovice, 
Infokanál Držková, Infokanál Kašava, Infokanál Prusinovice, Infokanál Sehradice, 
Infokanál Slopné, Infokanál Soběchleby, Infokanál Újezd u Valašských Klobouk, 
Infokanál Vlčková ze dnů 1. – 2. dubna 2015 od 00.00 do 24.00 hodin. 

 -  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 CABTEL mont Zlín, s.r.o., se sídlem Školní 234/0, 763 15 Slušovice, 
IČO: 60696346, na porušení podmínek licence, neboť stopáž videotextové smyčky na 
záznamu vysílání programu Infokanál Malhostovice z časového období 1. – 2. dubna 
2015 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, byla vždy 16.50 minut,  přestože v 
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licenčních podmínkách je uvedena stopáž videotextové smyčky v délce od 30–40 minut. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele CABTEL mont Zlín, s.r.o., se sídlem Školní 234/0, 763 15 Slušovice, 
IČO: 60696346, o podání vysvětlení, jakým způsobem rozlišuje ve svém vysílání mezi 
reklamou a inzercí, pokud ve vysílání Infokanálu Prusinovice, Infokanálu Slopné, 
Infokanálu Soběchleby a Infokanálu Újezd z časového období 1.–2. dubna 2015 od 
00.00 do 24.00 hodin nebyla obchodní sdělení jak inzertního, tak reklamní charakteru 
oddělena žádným předělem od dalšího vysílání, popř. pouze na začátku bloku 
obchodních sdělení nápisem Inzerce, a ve vysílání Infokanálu Sehradice z téhož 
časového úseku byl blok obchodních sdělení inzertního charakteru označen nápisem 
reklama s výjimkou reklamy prodejny BELPO PRODUCT, s. r. o., a dále zda byla tato 
reklama prodejny BELPO PRODUCT, s. r. o., zařazená do vysílání Infokanálu 
Sehradice za úplatu.  

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání pořadu Rozhovor Britských listů vysílaného na 
programu regionalnitelevize.cz v období od 8. května 2015 do 19. června 2015. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, sídlem Praha 1 - 
Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, na základě jakých 
smluvních ujednání je na programu regionalnitelevize.cz vysílán pořad Rozhovor 
Britských listů. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá spolek 
Občanské sdružení Britské listy, IČ: 26519887, sídlem Dobřichovice, V Zahradách 
1081, PSČ 252 29, který je vydavatelem internetového deníku Britské listy 
(www.blisty.cz), o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání dochází k 
vysílání pořadu Rozhovor Britských listů na programu regionalnitelevize.cz. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2015. 

-  Rada žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko k deklarovaným účinkům 
produktu Provakcin Plus, který je propagován a distribuován jako volně prodejná 
"potravina pro zvláštní lékařské účely", ve spojitosti s očkováním.  

-  Rada žádá SZPI o prošetření legitimity distribuce produktu Provakcin plus, který je 
propagován jako volně prodejná "potravina pro zvláštní lékařské účely". 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“), rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení APOTEX (ČR), 
spol. s r.o., IČ: 45314306, se sídlem Praha - Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 
písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého je obchodní 
praktika klamavá, je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v 
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omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, odvysíláním reklamy na 
produkt Provakcin Plus dne 27. dubna 2015 v čase 6:38:13 hodin na programu NOVA 
(repríza) a označení sponzora dne 27. dubna 2015 v čase 21:36:20 hodin na programu 
Prima (repríza). K možnému porušení zákonné povinnosti mohlo dojít prezentací 
produktu Provakcin Plus způsobem, který sice sděluje, že produkt je potravinou pro 
zvláštní lékařské účely, ale účel a způsob použití této kategorie produktů zamlžuje ve 
snaze přimět rodiče, aby v souvislosti s očkováním automaticky přistupovali k nákupu a 
spotřebě uvedeného produktu jako ochrany dítěte před možnými negativními následky 
očkování. V případě potravin pro zvláštní lékařské účely je tato kategorie produktů 
definována určením (řízení dietní výživy) a způsobem aplikace (pod lékařským 
dohledem). Tyto skutečnosti se ale spotřebitel z obchodních sdělení nedozvídá, resp. 
obchodní sdělení jsou koncipována způsobem, který spotřebitele ani nijak nemotivuje k 
tomu, aby si o produktu, jeho účelu a způsobu užívání zjistil více informací. Lze mít za 
to, že pokud by bylo o výrobku informováno v těchto intencích, bylo by možno očekávat 
rozdílný přístup ze strany spotřebitele. Očkování a jeho aplikace je veřejností vnímáno 
rozporně z důvodů možných nežádoucích reakcí. Obsah obchodního sdělení nedefinuje 
účinek přípravku, pouze se pokouší navodit pocit, že právě tento přípravek má možnost 
eliminovat obtíže s očkováním spojené. Pokud by veřejnost, potažmo spotřebitel byl 
informován o skutečnosti, že uvedený přípravek spadá do kategorie užívání pod 
lékařským dohledem, přistupoval by k přípravku obezřetně, ať již z určité opatrnosti (což 
je u přípravku podávaného pod dozorem lékaře možno očekávat), tak i z důvodu, že 
dietetický přípravek určený k výživě nemá, či nemusí mít schopnost eliminovat obtíže, 
které mohou vyvstat z očkování.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol.s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, správní řízení z 
moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, premiérově odvysílané dne 9. 
dubna 2015 od 18:47:39 hodin na programu Nova Cinema, se dopustil možného 
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama 
zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující 
herní službu, která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s 
ustanovením § 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. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období květen 2015, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport 4. května 2015 19:45 – 
23:45, 5. května 2015 16:00 – 24:00, 6. května 2015 16:00 – 24:00, 8. května 2015 
16:00 – 20:00, 9. května 2015 16:00 – 22:00, 12. května 2015 16:00 – 16:00 – 24:00, 
16. května 2015 15:00 – 23:00, 17. května 2015 15:00 – 19:00; HBO Europe s.r.o./HBO 
Comedy 18. května 2015 07:00 – 23:00, 20. května 2015 10:00 – 22:00, 25. května 
2015 10:00 – 23:00, 26. května 2015 10:00 – 19:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
COOL 18. května 2015 08:00 – 20:00, 21. května 2015 10:00 – 23:00, 28. května 2015 
23:00 – 08:00; Barrandov Televizní studio a.s./Televize Barrandov 19. května 2015 
09:00 – 23:00, 27. května 2015 20:00 – 12:00, 29. května 2015 08:00 – 18:00, 30. 
května 12:00 – 22:00; A&E Television Networks, LLC./History Channel 21. května 2015 
10:00 – 20:00, 22. května 09:00 – 18:00, 24. května 2015 10:00 – 20:00, 27. května 
2015 13:00 – 17:00, 28. května 2015 05:00 – 18:00, 29. května 2015 10:00 – 22:00; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima ZOOM 25. května 2015 06:00 – 22:00 
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu dne 30. května 2015 v 18:29 hodin na programu Televize 
Barrandov odvysílal oznámení o sponzorování programu společnostmi Sarda MedTech 
s.r.o. a AAA AUTO a.s. v upoutávce na pořad Naše zprávy speciál. Rada stanovila lhůtu 
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 19. května 2015 od 21:29 
hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad Barrandovská Sedmička, který 
obsahoval umístěný produkt, časopis Sedmička, přičemž nabádal k nákupu tohoto 
produktu. Pořad opakovaně propagoval aktuální vydání daného časopisu. V tomto 
kontextu byly prezentovány vybrané atraktivní kauzy a další informace (spor pěveckého 
dua Eva a Vašek s K. Peterkou, M. Eben jako oběť kyberšikany, životní osudy Z. 
Procházkové) s cílem vzbudit u diváků zájem o koupi tiskoviny („její životní příběh je i 
tématem několika stran časopisu Sedmička“, „odpověď přináší aktuální vydání časopisu 
Sedmička“, „kauze se věnuje aktuální vydání časopisu Sedmička“). V případě pasáží 
pojednávajících o kauzách okolo dua Eva a Vašek a moderátora M. Ebena se jednalo 
výhradně o inzerci článků zveřejněných v týdeníku Sedmička, kdy tyto sekvence 
postrádaly jakékoli organické propojení se zbytkem pořadu, a spíše tak vytvářely dojem 
vložených reklamních spotů. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, zda 
je program HBO Comedy (rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2008/221/zem/HBO, ze 
dne 26. 3. 2008, ve znění pozdějších změn), šířený na území České republiky, ve 
smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. dostupný koncovým 
uživatelům pouze na základě smlouvy s osobu starší 18ti let, a jsou k němu 
poskytována technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a mladistvým 
přístup k vysílání (dále jen „rodičovský zámek“), vzhledem k faktu, že na tomto 
programu v době od 6:00 do 22:00 hodin zařazuje obsah, který je z hlediska možného 
ohrožení fyzického, psychického či mravního vývoje dětí a mladistvých potenciálně 
problematický. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada se seznámila s podněty, týkajícími se televizního vysílání, zaslanými v období 
od do 23. července do 13. června 2015 (celkem 34 podání): TP Pohoda s.r.o.- 
POHODA – RELAX-Sexy výzva-4.7.-02:06 hod.-telefonická divácká soutěž; FTV Prima, 
spol. s r.o.- Prima- Krimi zprávy-21.6.2015-19:20hod.-3 stížnosti na reportáž o 
vyšetřování krácení daní; Česká televize-ČT1-Události, Reportéři ČT, prosinec 2014-
červen 2015, stížnost na reportáže týkající se aktivit F.Savova; Česká televize-CT1-
Události-23.6.-19:00 hod.-reportáž o dopravních opatřeních; FTV Prima, spol. s r.o.-
Prima-reklama Alza-8.6.-21:59 hod.; FTV Prima, spol. s r.o.- Prima- Krimi zprávy-
21.6.2015-19:20hod.-reportáž o vyšetřování krácení daní; Česká televize-ČT1-Reportéři 
ČT-1.6.2015-21:05 hod.-reportáž o Literární akademii; CET 21 spol. s r.o.-Nova-
Policejní akademie-28.6.-15:30 hod.-vhodnost pořadu pro děti a mladistvé; Česká 
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televize-ČT1-Události-6.6.-19:00 hod.-údajná skrytá reklama na restauraci; Česká 
televize-ČT2-Kmeny-24.6.-22:00-pořad o graffiti; Česká televize-ČT1-Události-27.6.-
19:00 hod.-údajná dezinterpretace statistického výstupu; CE media s.r.o.-MŇAM TV-
upozornění na údajné porušování licenčních podmínek; Česká televize-ČT2-Auto-moto-
revue-6.6.-12:15 hod.-údajné neoznačené umístění produktu; Česká televize-ČT24-
Zprávy-18.11.2013-reportáž o stávkové pohotovosti řidičů; Česká televize-ČT24-
Hydepark civilizace-29.6.-18:30hod.-údajné nadržování hostovi; FTV Prima, spol. s r.o.-
Prima-Divácké zprávy-3.7.-19:40 hod.-údajně nevhodné záběry a komentář; Česká 
televize-ČT1-Události-24.6.-19:00 hod.-údajná neobjektivita reportáže o uprchlické 
problematice; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Svatá čtveřice-28.6.2015-20:15 hod.-údajná 
pro děti nevhodná erotika; Česká televize-ČT1-Zpívá celá rodina-27.6.-20:0 hod.- 
údajné vulgarismy; Česká televize-ČT2-Nedej se plus-21.6.-10:55-údajná neobjektivita; 
CET 21 spol. s r.o.-Nova-Policejní akademie-28.6.-15:30 hod; Česká televize-Nedej se 
plus-očkování-9 nesouhlasných reakcí na zahájení správního řízení; Česká televize-
ČT24-stížnost na absenci přenosů z Evropského parlamentu; DONEAL, s.r.o.- JOJ 
Cinema-Dredd-9.7.-11:45 hod.-film údajně nevhodný pro děti; Česká televize-ČT1-
Dovolená v protektorátu-nesouhlas s tematikou pořadu.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 
26852683, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ: 70800, o podání vysvětlení 
ohledně matematické úlohy prezentované v divácké telefonické soutěži „Sexy výzva“, 
odvysílané dne 4. července 2015 od 02:06 hodin na programu POHODA. Konkrétně 
žádáme vysvětlení, jakým způsobem lze dojít k výsledku, prezentovanému v čase 02:58 
jako správné řešení úlohy, tj. k číslu 831,7. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s doplňujícími informacemi provozovatele Česká televize k 
naplňování povinností dle § 31 odst. 4 zák. č. 231/2001 Sb. v roce 2014. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení: Z jakých důvodů jsou respondentům diváckých průzkumů 
zveřejněných v materiálu "Naplňování zákonných požadavků na vyváženost 
programové nabídky ČT za rok 2014" pokládány obvykle subjektivní dotazy, resp. 
dotazy předjímající souhlas s pozitivně laděnými výroky o vyváženosti, objektivitě či 
spokojenosti s vysíláním ČT; Proč materiál ČT, dokládající naplňování povinností dle § 
31 odst. 4 zák. č. 231/2001 Sb. v roce 2014, nenabízí výstupy, mapující konkrétní 
očekávání a potřeby specifických diváckých skupin, poznatky o aktivní koncepční práci 
provozovatele ve vztahu k otázce minoritních témat a o reflexi vývoje potřeb a 
preferencí specifických skupin diváků v rámci vysílání; Zda je předpoklad kvalitativního 
posunu dlouhodobě stagnujících a formálně i obsahově prakticky neměnných 
statistických výstupů, jimiž provozovatel opakovaně dokládá naplňování požadavků 
veřejnoprávnosti; Z jakého důvodu Česká televize dosud přes výzvu Rady nezaslala 
analýzu zpravodajství a publicistiky ČT za rok 2014 společnosti Media Tenor. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní od doručení této výzvy.  

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Regionální 
televize CZ s.r.o., se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 24141372 , pro 
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možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že v 
roce 2014 na programu regionalnitelevize neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů 
skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením, neboť nebylo 
prokázáno porušení zákona, a tím odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, z 
jakého důvodu nezařadil do pořadu Nedej se plus s podtitulem Megapodvod s vodou?, 
odvysílaném dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, pluralitní názory k 
místní situaci ve fungování vodárenství. 

-  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, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Megapodvod s 
vodou?, dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné 
reportáži dostali prostor k vyjádření výhradně kritici fungování vodárenství na Zlínsku a 
nebylo zařazeno jakékoli opozitní vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem 
stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit 
postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého 
důvodu byla v pořadu Události odvysílaném dne 6. března 2015 od 19:00 hodin na 
programech ČT1 a ČT24 v rámci reportáže Solární miliardy prezentována v souvislosti 
se solární elektrárnou Vřesovice II informace o zrušení licence společnosti FVE 8 s.r.o., 
když podle Obchodního rejstříku tato společnost zanikla v roce 2014, a jejím nástupcem 
se stala jiná společnost, a dále s podaným vysvětlením, z jakého důvodu byly v rámci 
téže reportáže prezentovány informace o poskytnutých zárukách provozovatelům 
konkrétních solárních elektráren bez související informace, zda záruky byly nebo nebyly 
využity.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s.r.o., na 
základě jakých smluvních ujednání došlo v rámci tří vydání pořadu Ulice, odvysílaných 
ve dnech 17. 4. 2015, 21. 4. 2015 a 24. 4. 2015 vždy od 18.30 hodin na programu 
NOVA, k prezentaci projektu HateFree Culture. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele televizního vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00,  na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ulice ve dnech 17. dubna 2015, 
21. dubna 2015 a 24. dubna 2015 vždy od 18:30 hodin na programu NOVA, který 
obsahoval umístění produktu, se dopustil nepatřičného zdůrazňování umístěného 
produktu Hate Free Culture, a to zejména detailním popisováním principu projektu 
HateFree Culture (v pořadu odvysílaném dne 17. dubna 2015 v čase od 00:28:31 hodin 
od začátku pořadu: „V podstatě jde o to, že dáváš najevo, že neschvaluješ nenávist 
kvůli tomu, že je někdo jinej, třeba homosexuálové, jiný rasy a tak“, „Můžou se do toho 
zapojit i firmy. Třeba Coolna je na to jak dělaná. Se podívej na net“, „No to se na to 
podívám. Možná by se to mohlo Monice líbit“, dále v pořadu odvysílaném dne 21. dubna 
2015 v čase od 00:25:10 hodin do začátku pořadu: „Ona tady lítá s tou růžovou plackou, 
všecky nabádá k tomu, že se musej mít rádi a že je nesprávný, když někoho nesnášíš, 
kdo je jinej.“, „Hele radši mi řekni něco o tý kampani HateFree.“, „No určitě sis všiml, že 
v poslední době kdekdo nenávidí kdekoho, ať už jde o rasu nebo o náboženství, nebo o 
jakoukoli jinou odlišnost.“, a dále v pořadu odvysílaném dne 24. dubna 2015 v čase od 
00:20:22 hodin od začátku pořadu: „Hate Free. Že bysme se Coolnou taky zapojili. Že 
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by lidi, který jsou odlišný, myslím různý menšiny, viděli, že u nás jsou vítaný.“, „Jdem do 
toho. Občas se najde nějakej nácek nebo jinej pitomec, tak abysme ho nemuseli 
vyhazovat, koukne na dveřích na nálepku a bude vědět, že u nás žádný násilí 
netolerujeme.“, „Super, takže ty zařídíš vykládku a já HateFree zónu.“), dále obrazovou 
složkou (v pořadu odvysílaném dne 17. dubna 2015 v čase od 00:26:45 hodin od 
začátku pořadu dívka, která projekt HateFree v pořadu propaguje, má na klopě 
odznáček, na který je v průběhu scénky explicitně upozorněno, a rovněž tak v pořadu 
odvysílaném dne 24. dubna 2015 v čase od 00:26:05 hodin od začátku pořadu 
detailním záběrem na internetové stránky projektu HateFree Culture). Umístěný produkt 
byl tak verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec děje a byl 
do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo 
užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní 
od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CE Media s.r.o., na 
základě jakých smluvních ujednání byla v souvislosti s pořady Sweetboy (ze dnů 12. 4. 
2015 od 14:10 hodin, 26. 4. 2015 od 14:29 hodin a 26. 4. 2015 od 19:11 hodin), Jardova 
domácí kuchyně (ze dne 12. 4. 2015 od 17:56 hodin) a Markéty kitchenette (ze dnů 12. 
4. 2015 od 19:05 hodin a 26. 4. 2015 od 18:06 hodin), vysílanými na programu MŇAM 
TV, realizována spolupráce se společností Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o. 
A dále, zda byla nějaká smluvní ujednání uzavřena v souvislosti s vizuální prezentací 
produktu Key rum v pořadu Sweetboy, který byl na programu MŇAM TV odvysílán dne 
12. 4. 2015 od 14:10 hodin.  

-  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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, Praha, PSČ 
110 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na programu MŇAM TV dne 12. 4. 2015 od 14:10 hodin, 26. 4. 2015 
od 14:29 hodin a 26. 4. 2015 od 19:11 hodin odvysílal pořad Sweetboy, dne 12. 4. 2015 
od 17:56 hodin pořad Jardova domácí kuchyně a dne 12. 4. 2015 od 19:05 hodin a 26. 
4. 2015 od 18:06 hodin pořad Markéty kitchenette, v jejichž rámci došlo k prezentaci 
obchodního sdělení, které v obrazové složce zachycuje nádobí naaranžované na 
kuchyňské pracovní ploše, a to patrně přímo ve studiu, do kterého jsou pořady 
situovány, a nápis (logo) „potten & pannen staněk“ a „Everyday Everywhere …“, a v 
audio složce sestává z komentáře (mužský hlas): „Kuchyňské studio v této relaci bylo 
vybaveno společností Potten & Pannen – Staněk.“, přičemž toto obchodní sdělení 
neumožňovalo snadno a jednoznačně seznat, o jaký druh obchodního sdělení se jedná. 
Provozovatel tak zařadil do vysílání obchodní sdělení, jež nebylo snadno rozpoznatelné. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti CE Media s.r.o., jakým 
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 
231/2001 Sb., zejména pak, jakým způsobem umožňuje divákům programu MŇAM TV 
snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli (název společnosti, 
identifikační číslo) a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti FTV Prima spol., s r. o., z 
jakého důvodu byl do pořadu Krimi zprávy, odvysílaného dne 7. dubna 2015 od 19:20 
hodin na programu Prima v rámci reportáže "Po požáru v bytě zemřela 66letá žena", 
zařazen záběr na vozidlo pohřební služby s výrazným nápisem obsahujícím název firmy 
a kontaktní informace. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 3C spol. s r.o., v němž 
objasňuje příčiny odchylek ve vysílání programu 3C ve dnech 25.-26. ledna 2015 od 
licenčních podmínek.  
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-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, 
se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, na uložené upozornění na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu Rady k zapůjčení záznamu programu Strakonická televize z období 30 
dní před doručením žádosti (respektive záznamu všech premiérových vysílacích bloků, 
zařazených do vysílání v průběhu 30 dní zpětně ode dne doručení žádosti), a to v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, zapůjčil Radě záznamy týdenních 
magazínů, nikoli však již záznamy vysílání hodinového informačního bloku, tj. 
videotextového zpravodajství.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2015, 
č.j. 3A 45/2015, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele televizního vysílání TV CZ 
s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, proti rozhodnutí Rady o 
uložení pokuty ve výši 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingového bloku 
EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu ACTIVE TV, který předkládal 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování ohrožující 
zdraví, přičemž někteří diváci si zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako náhradu 
lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. 

-  Rada se seznámila s informacemi ke zpřístupňování tematických televizních 
programů osobám se zrakovým postižením. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto usnesení: zapsaný spolek Unicampus, z.s., 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, zastoupen MUDr. Janem Vavrečkou, Ph.D., 
předsedou spolku, není vedlejším účastníkem ve správním řízení vedeném s 
provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383; 
evidovaným pod sp. zn. 2015/608/RUD/ČES, ve věci možného porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se plus, 
respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. června 2015 od 11:14 hodin na 
programu ČT2. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání TV Most Expres/http://tv.mesto-most.cz poskytované Statutárním městem 
Most, IČ: 002 66 094 se sídlem Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání t-music/www.t-music.cz poskytované společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00.  

-  Rada zapsala změnu názvu a umístění služby poskytované Mgr. Martinem Králem, 
bytem Ambrožova 1211, 51401 Jilemnice, a to na Televize Krkonoše umístěné na 
adrese www.televize-krkonose.cz. 

-  Rada vydala na základě písemné žádosti společnosti Dead Line Media, s.r.o., ze dne 
8. dubna 2015, toto sdělení: společnost Dead Line Media, s.r.o., IČ 036 64 317, se 
sídlem Jateční 1224/27, Praha 7, 170 00 nebyla Radou dne 21. července 2015 zapsána 
do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky BONUS TV poskytovatele JUDr. Milana 
Brunclíka, se sídlem Turnov, Jana Palacha 988, PSČ 511 01, umístěné na internetové 
adrese www.bonustv.cz nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými v období od 22. 
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června do 10. července 2015: CET 21 spol. s r.o./nova.cz - článek "UTAJENÉ VIDEO: 
Tohle nás čeká? Imigranti dělají z Evropy bojiště"; Seznam.cz, a.s./Stream.cz - pořad 
Zprávy, část "Americké buzny". 

 

 

 

 

 

V Praze dne 23. 7. 2015 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


