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Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 4. 11. 2014  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") obdržela v posledních dnech 
velké množství stížností posluchačů na pořad Hovory z Lán, který odvysílal Český 
rozhlas dne 2. 11. 2014 na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál, a rovněž na 
televizní pořady, zejména zpravodajské, v nichž v neupravené podobě zazněly výňatky 
z uvedeného rozhlasového pořadu. Po zpracování analýz pořadu Hovory z Lán i 
příslušných televizních pořadů, se bude Rada záležitostí zabývat na svém příštím 
zasedání a rozhodne o dalším postupu. 

 

Rada na svém 20. zasedání projednala 72 bodů programu. Seznámila se s  23 
stížnostmi diváků a posluchačů, na základě nichž vydala dvě upozornění na porušení 
zákona. Rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada na svém 20. zasedání uložila 
tři pokuty.  

Provozovateli FTV Prima, spol. ve výši 200 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 
06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné 
povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce, dne 25. března 
2014 od 17.40 hodin na programu Prima COOL.  

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s 
názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2013 od 19.30 hodin na programu NOVA, se 
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, neboť v předmětné reportáži byl 
divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní 
orgány k porušování zákona, které je v jiných případech trestáno (dáno do spojitosti s 
konkrétním případem, o němž reportáž hovořila). Divákovi bylo přitom zatajeno, že je-li 
umístěno dopravní značení, má toto povahu pravidla chování, které je nadřazeno 
obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu). Z tohoto je přitom zřejmé, že umístěná dopravní 
značka nevybízí k porušování zákona, neboť je sama variantou, s níž zákon výslovně 
počítá. Na základě absence a ignorace takovéto informace byl divák neúplně, 
nepravdivě a zavádějícím způsobem informován a nemohl si utvořit vlastní informovaný 
náhled na danou problematiku, neboť mu byl předložen pouze jediný závěr, který měl 
poukázat na absurdní situaci, kdy je určité chování řidiče trestáno jako porušení zákona, 
k němuž jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni. Tím, že reportáž opomenula 
podstatnou a s předkládanou informací úzce související informaci, se provozovatel 
vysílání dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.  

Provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 20. května 2014 od 10:00 od 22:00 hodin neposkytoval divákům programu 
Harmonie TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Rada udělila pět licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů, a to společnosti AZ Media a. s. licenci se souborem technických parametrů 
Opava město 97,3 MHz/50 W pro program ROCK MAX; společnosti PS KŘÍDLA, s. r. o. 
licenci se souborem technických parametrů Velké Meziříčí 105,7 MHz/100 W pro 
program Rádio PETROV; společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. licenci 
se souborem technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W pro program 
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KISS; společnosti Route Radio, s.r.o. licenci se soubory technických parametrů Bílov 
90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Hynčice 87,8 MHz / 50 W, 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, Lipník 90,2 MHz / 50 W, Ústí nad Labem - Předlice 101,2 
MHz / 100 W a Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W pro program Radio Dálnice a 
společnosti Gama media, s.r.o. licenci se souborem technických parametrů Žatec 101,0 
MHz / 200 W pro program Gama Rádio. 

Dále Rada udělila společnosti FM Records, s. r. o. licenci k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového vysílání pro program DAB Plus Top 40 a společnosti Bonerix 
s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů pro program O2 Info. 

Na 20. zasedání proběhla veřejná slyšení ve dvou licenčních řízeních o udělení licence 
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a to 
prostřednictvím souboru technických parametrů Svitavy Opatov 107,9 MHz / 200 W a 
souboru technických parametrů Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W. 

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 148 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). 

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 prostřednictvím souboru 
technických parametrů Svitavy Opatov 107,9 MHz / 200 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W projednala se žadateli otázky 
týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. 

-  Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti FM Records, 
s. r. o. se sídlem Zikmunda Wintra 21/1282, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, identifikační 
číslo 48365114, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání 
programu DAB Plus Top 40 šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8 let. 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti AZ Media a. 
s. se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín-Kudlov, identifikační číslo 25648837, licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních 
vysílačů na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště 
Opava město na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti PS KŘÍDLA, 
s. r. o. se sídlem Lidická 48/1879, 602 00 Brno-Černá Pole, identifikační číslo 
25518674, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025. 

-  Rada podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 
/ 50 46 21 pro program KISS na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti Route Radio, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
soubory technických parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W; Hladké Životice 95,5 MHz / 50 
W; Hynčice 87,8 MHz / 50 W; Klimkovice 88,6 MHz / 50 W; Lipník 90,2 MHz / 50 W; 
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Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W; Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W 
pro program Radio Dálnice na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti Gama media, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz / 200 W pro program Gama Rádio 
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla 
žádost společnosti AZ Media a. s. se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín-Kudlov, 
identifikační číslo 25648837, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z 
vysílacího stanoviště Znojmo, neboť tento žadatel neodstranil ve stanovené lhůtě 
nedostatky své žádosti, k jejichž odstranění byl vyzván. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 981 
kHz / 5 kW, souřadnice (WGS84): 15 42 41 / 49 04 25 v souladu s plánovacími 
parametry odpovídajícími dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov a noc – 
město, tj. pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny 
Eu = 63, 71 resp. 77 dBµ se lhůtou pro doručení žádostí do 5. prosince 2014. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Pálava 
s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00), spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 140 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio 
Pálava s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00), spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 140 W na nové souřadnice WGS84: 17 40 
22 / 49 14 23. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Radio Černá Hora II. s. r. o. se sídlem Dlouhá 8/200, 500 03 Hradec 
Králové, identifikační číslo 25257293, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele 
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

-  Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele JOE Media s. r. o. se sídlem Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, 
identifikační číslo 26152002, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., k němuž došlo provedením změny společenské smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Rady, a stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeží 34/409, 128 00 Praha-
Nové Město, identifikační číslo 49702785, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., k němuž došlo provedením změny zakladatelské listiny bez 
předchozího písemného souhlasu Rady, a stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu FREKVENCE 1, provozovatele Frekvence 
1, a.s. ze dne 23. 9. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila se stížností na hudební dramaturgii programu Český rozhlas 1 – 
Radiožurnál; Rada se seznámila s podáním, ve kterém se posluchač táže na stanovisko 
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Rady k vysílání nespecifikovaných soukromých programů, které informuje o umístění 
radarů Policie ČR.  

-  Rada se seznámila s analýzou obchodního sdělení odvysílaného na programu ČRo 1 
Radiožurnál 26. 8. 2014 v 09:23 a 15:18 hodin.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 13. října 2014, 
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 13. října 2014, 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a program 
Radio Spin; 96,2 MHz Praha) dne 13. října 2014, HELLAX spol. s r. o. (program 
HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne 13. října 2014 a První rozhlasová s.r.o. (program 
Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 13. října 2014.  

-  Rada žádá od provozovatele vysílání, Frekvence 1, a.s., informace o zadavateli 
reklamy na doplněk stravy Probio Flora, která byla odvysílána dne 13. října 2014 v 
6:22:08 hodin, 7:22:08 hodin a 10:49:17 hodin na programu FREKVENCE 1 (102,5 MHz 
Praha). 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Route Radio, s.r.o. na upozornění na 
porušení licenčních podmínek stanovených licencemi sp. zn. 2008/934/zab a sp. zn. 
2011/394/CUN, ve znění pozdějších změn, kterého se provozovatel dopustil tím, že 
nedodržel podíl mluveného slova ve výši 7% v čase od 06:00 do 18:00 hodin, neboť v 
analyzovaném dnu 20. srpna 2014 byl podíl mluveného slova necelých 5%. 

-  Rada se seznámila s informací veřejné ochránkyně práv, že v dosavadním postupu 
Rady ve věci provozovatele BBC Radiocom (Praha), s.r.o. neshledala pochybení a že 
uzavřela své šetření podle § 17 zákona č. 349/1999 Sb. 

-  Rada vzala zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 26. září 2014, č. j. 3 A 79/2014 – 45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2013/698/STR/Fre, č.j. STR/1312/2014 ze dne 1. dubna 2014. 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiového kmitočtu pro experimentální účely. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

Rada udělila společnosti Bonerix s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 – Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: O2 Info; základní programová specifikace: informačně-
propagační program zaměřený výhradně na propagaci vlastního televizního vysílání a 
výrobků, služeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního televizního 
vysílání; 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: 
český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 15. října 2014, č.j. 8823, ve znění doplnění 
ze dne 22. a 23. října 2014, č.j. 8978 a 9019 a 21. 

-  Rada prodloužila provozovateli itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské 
náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., 
dobu platnosti licence, č.j.: Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších 
změn, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 13. října 2014, č.j.: 8775 ve 
znění upřesnění žádosti ze dne 14. října 2014, č.j.: 8829. 

-  Rada udělila provozovateli, itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 
4343/11, Židenice, 628 00 Brno, licence č.j.: Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, 
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souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou územního 
rozsahu vysílání a licenčních podmínek, spočívající v rozšíření vysílání o program 
města Tišnov: Tišnovská televize – k. ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov a program 
města Rosice: Rosická kabelová televize – k. ú. Rosice u Brna (741221), okres Brno-
venkov v rozsahu žádosti ze dne 17. října 2014, č.j.: 8897.  

-  Rada udělila provozovateli, fyzické osobě - podnikateli, Jaroslavovi Vobornému, IČ 
44040300, bydliště Ivančice, Luční 8, okres Brno-venkov, PSČ 66491, souhlas podle § 
21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j. Ru/188//02/2161 ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 17. 
října 2014, č.j. 8900, ve znění doplnění ze dne 23. října 2014, č.j. 9020.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ 25826841, se sídlem 
Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 77200, zanikla dne 20. října 2014 podle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Info tvm 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Ru/283/02/3123 ze dne 3. prosince 
2002, na základě žádosti ze dne 16. října 2014, doručené dne 20. října 2014, č.j. 8937. 
O této skutečnosti vydá Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV MORAVA, s.r.o., IČ 25826841, se 
sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 77200, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona 
č. 231/2001 Sb., doručeným dne 22. října 2014, č.j. 8981, o ukončení vysílání programu 
Info tvm dne 20. října 2014, ve 23:59 hodin. 

-  Rada registruje právnickou osobu Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 
843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 Brno, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; 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 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a okresy podle zákona č. 
36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; programová nabídka: a) 
programy televizní - české veřejnoprávní: ČT1, ČT1 HD, ČT1 JM, ČT 2, ČT2 HD, ČT 
sport, ČT sport HD, ČT 24, ČT 24 HD, ČT:D, ČT :D HD, ČT art, ČT art HD; programy 
české - licencované: Televize Barrandov, Televize Barrandov HD, NOVA, NOVA HD, 
Nova Cinema, Nova Cinema HD, fanda, Prima, Prima HD, Prima ZOOM, Prima love, 
Prima COOL, Prima COOL HD, Smíchov, Telka, O (óčko), Óčko Gold, Óčko Expres, 
Rebel, Retro Music Television, RELAX, ŠLÁGR TV, FUN 1, HD Plus (HD+), Leo TV 
(časový rozsah vysílání 22:00 – 06:00), televize slovácko, Tv NOE, kinoSvět, 
Nickelodeon, HBO Comedy; b) programy televizní - zahraniční: ORF 1, ORF 2, STV1, 
STV1 HD, STV2, STV2 HD, TV Markíza, TV Markíza HD, TV Doma, TV Doma HD, JOJ, 
JOJ HD, JOJ Plus, JOJ Plus HD, Musiq 1, TA3, Filmbox Plus, Filmbox Extra, Filmbox 
Family, Auto Motor und Sport Channel, EuroNews, Discovery Channel, Animal Planet, 
Discovery World, Discovery Science, Investigation Discovery, Discovery HD Showcase, 
Animal Planet HD, TLC, Nickelodeon Junior, MTV Live HD, Sport1, AXN, AXN Black, 
AXN White, JimJam, MGM Channel; c) programy rozhlasové – české veřejnoprávní: 
ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Dvojka, ČRo 3 Vltava, ČRo Plus, ČRo Wave, ČRo D-dur, 
ČRo Jazz, ČRo Rádio Junior, Regionální stanice ČRo; dle přihlášky k registraci ze dne 
15. října 2014, č.j.: 8822 ve znění upřesnění ze dne 16. října 2014, č. j.: 8902 a č.j.: 
8951 ze dne 20. října 2014.  

-  Rada registruje provozovateli O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, se sídlem 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 změnu skutečností uváděných v 
přihlášce k registraci, č.j.: Rg/32/05 ze dne 26. července 2005, změnu seznamu 
akcionářů dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 1) v převodu 
akcií společnosti TELEFÓNICA, S.A., se sídlem Gran Vía, 28, 28013, Madrid, 
Španělské království, IČ: A28015865, na nabyvatele, společnost PPF A3 B.V., se 
sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, č. reg.: 
61684201 (dále jen“PPF A3), a to 15,460,315 kmenových zaknihovaných akcií, se 
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jmenovitou hodnotou jedné akcie 87 Kč, ISIN: CZ0009093209; 2) v převodu akcií 
společnosti UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, a.s., se sídlem 
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 64948242 na 
nabyvatele, společnost PPF A3, a to 16,399,508 kmenových zaknihovaných akcií, se 
jmenovitou hodnotou jedné akcie 87,- Kč, ISIN: CZ0009093209, dle oznámení ze dne 
23. října 2014, č.j.: 9062.  

-  Rada se seznámila s doplněním podání České asociace elektronických komunikací 
z.s., se sídlem v Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 69058164, doručeným dne 21.října 
2014, ve věci žádosti o stanovení programů a služeb přímo související s těmito 
programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání. 

-  Rada se seznámila s dopisem Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. října 
2014, kterým žádá Radu o vyjádření k návrhu pozice České republiky k mezinárodnímu 
jednání o využití kmitočtového pásma UHF. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/929/RUD/ZIP provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamy „Mountfiled – Kolo štěstí“ odvysílané dne 3. ledna 
2014 od 21:18 hodin na programu Nova. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/780/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže s názvem „Solární 
kauza šéfky ERÚ“ odvysílané dne 16. června 2014 od 21:39 hodin na programu ČT1. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/927/RUD/CEL provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamy „Liváriz“ odvysílané dne 24. června 2014 od 10:40:00 
hodin na programu Televize Barrandov (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu „Liváriz“ 
odvysílaného dne 24. června 2014 od 09:24:53 hodin na programu Televize Barrandov 
(mutace 2). 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/898/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu časového úseku vysílání programu fanda ze dne 20. května 
2014 od 13:00 do 14:00 hodin, v jehož rámci byl ověřen časový rozsah jednotlivých 
reklamních bloků a teleshoppingu, odvysílaných v daném úseku vysílání. 

-  Rada se seznámila s monitoringem pořadu Volby v Praze 2014 vysílaného na 
programu PRAHA TV před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy v období od 
29. září do 8. října 2014. 

-  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, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ: 70800, o podání vysvětlení, kolik 
mutací programu RELAX (POHODA - RELAX) je v současné době vysíláno, v jakých 
regionech a z jakých vysílačů, a zároveň proč byl na žádost Rady o zaslání 
kontinuálního záznamu vysílání ze dne 8. července 2014 poskytnut pouze záznam 
jedné mutace, navíc bez identifikace, z jakého vysílače byla tato mutace odvysílána. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ: 70800, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem dochází u jednotlivých mutací programu RELAX (POHODA - RELAX) k 
zařazování regionálních zpravodajských pořadů, zda se jedná o zařazování 
zpravodajských pořadů předem vyrobených jiným provozovatelem (výrobcem), nebo o 
odpojování celoplošného vysílání a připojování aktuálního místního vysílání. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 
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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 TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ: 70800, o podání vysvětlení, kolik 
procent týdenního vysílacího času programu RELAX (POHODA - RELAX) je vysíláno 
celoplošně bez zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a 
reklamy s regionálně odlišným obsahem. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV MAJ ze dnů 21. – 22. září 2014 
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. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, se sídlem Lipová 25/0, Majetín, PSČ 75103, 
na porušení licenčních podmínek stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č. j. 
Ru/150/02/1801, prodlouženou rozhodnutím Rady ze dne 4. března 2014, sp. zn./ident. 
2014/195/zem/TV-, č.j. zem/837/2014, kterého se dopustil tím, že zařadil do vysílání 
dne 21.–22. září 2014, dle vyjádření provozovatele v časech od 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 a 22.00 hod., audiovizuální pořad s názvem OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ, přestože dle licenčních podmínek programu TV MAJ 
sestává nabídka tohoto programu výhradně z videotextové smyčky. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 30 dnů 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 ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, se sídlem Lipová 25/0, Majetín, PSČ 75103, 
o podání vysvětlení, v jakých dnech probíhá obměna rotujících videotextových smyček, 
které tvoří páteř vysílání programu TV MAJ. 

-  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 TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, se sídlem Lipová 25/0, Majetín, PSČ 75103, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku videotextové 
smyčky vysílané na programu TV MAJ vysílání RADIA RUBI provozovatele RADIO 
IBUR s. r. o., když tato není součástí licenčních podmínek programu, a zda disponuje 
souhlasem provozovatele RADIO IBUR s. r. o. k tomu, aby vysílání RADIA RUBI tvořilo 
zvukovou složku programu TV MAJ. 

-  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 RADIO IBUR s. r. o., IČ 28643704, se sídlem Mohelnická 807, Uničov, 
PSČ 78391, o podání vysvětlení, zda vydal souhlas k tomu, aby vysílání RADIA RUBI 
tvořilo zvukovou složku programu TV MAJ provozovatele TV-MAJ s.r.o. 

-  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 TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, se sídlem Lipová 25/0, Majetín, PSČ 75103, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost 
provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s 
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výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se dopustil tím, že dne 21.–22. září 
2014 v době vysílání pořadu OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MIKROREGIONU 
KRÁLOVSTVÍ, tj. dle vyjádření provozovatele v časech od 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 a 
22.00 hod., nebylo uvedeno na obrazovce logo programu. 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 TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, se sídlem Lipová 25/0, Majetín, PSČ 75103, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost 
provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Infokanál Obce 
Hošťálková provozovatele vysílání TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 
628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve dnech 21. – 22. září 2014. 

-  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 TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, na porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že ve dnech 21. – 22. září 2014 neumožnil divákům programu 
Infokanál Obce Hošťálková snadný, přímý a trvalý přístup k části základních údajů o 
provozovateli televizního vysílání, konkrétně k informaci o úplné adrese sídla a o 
identifikačním čísle provozovatele vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode 
dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programů Infokanál Boršice, 
Infokanál Hř. Újezd a Infokanál Racková provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV 
spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, ve 
dnech 17. – 18. srpna 2014. 

-  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, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 
okres Kroměříž, správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek, 
kterého se mohl dopustit tím, že od 1. ledna 2013 nevysílá programy Infokanál 
Luhačovice a Infokanál Provodov, a tím, že nevysílá v katastrálním území Luhačovice a 
Provodov na Moravě, což vyplývá z písemného sdělení provozovatele. 

-  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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, 
Holešov, 769 01 okres Kroměříž, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy 
informačních smyček programů Infokanál Boršice a Infokanál Hř. Újezd (Hřivínův Újezd) 
ze dnů 17. – 18. srpna 2014, které nebyly záznamy těchto pořadů v odvysílané podobě, 
a porušil tak povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě 
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne 
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 
dní ode dne doručení upozornění. 
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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, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s 
r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, o podání 
vysvětlení, jestli jako zvukový podkres informačních smyček programů Infokanál 
Boršice, Infokanál Hř. Újezd a Infokanál Racková ve dnech 17.–18. srpna 2014 bylo 
využito přímé vysílání rozhlasové stanice. 

-  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, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 
okres Kroměříž, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve dnech 17. – 18. srpna 2014 
na programu Infokanál Boršice vysílal Videopořady a okolní programovou interpunkci 
bez uvedení označení televizního programu (loga). 

-  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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, 
Holešov, 769 01 okres Kroměříž, na porušení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že ve dnech 17. – 18. srpna 2014 neumožnil divákům programů 
Infokanál Boršice, Infokanál Hř. Újezd a Infokanál Racková snadný, přímý a trvalý 
přístup zejména k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, k údajům, 
které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního 
vysílání a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání 
je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období září 2014, která pokrývala úseky následujících programů v těchto 
dnech a v těchto časech: HBO Europe s.r.o./CINEMAX 23. září 2014 00:00 – 12:00, 28. 
září 2014 12:00 – 24:00; FILM EUROPE, s.r.o./DOKU CS 23. září 2014 12:00 – 20:00, 
24. září 2014 16:00 – 24:00; 26. září 2014 12:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./HBO 
Comedy 24. 9. 2014 00:00 – 05:00; TELEPACE s.r.o./Tv NOE 24. září 2014 00:00 – 
10:00; POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR 25. září 2014 10:00 – 15:0028. září 2014 
18:00 – 24:00, 1. října 2014 16:00 – 22:00; Československá filmová společnost, 
s.r.o./CS Film 25. září 2014 12:00 – 24:00, 27. září 2014 12:00 – 24:00; FTV Prima, 
spol. s r.o./Prima ZOOM 26. září 2014 10:00 – 15:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR 
TV 26. září 2014 16:00 – 22:00; AXN Central Europe/AXN 27. září 2014 10:00 – 15:00; 
HBO Europe s.r.o./HBO 29. září 2014 08:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./CINEMAX 2 
30. září 2014 08:00 – 18:00; Stanice O, a.s./O (Óčko) 30. září 2014 10:00 – 24:00; Kino 
Polska TV a.s./Filmbox Extra 30. září 2014 12:05 – 17:35. 

-  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 
byly dne 28. září 2014, v rámci programu CINEMAX, divákům na území České 
republiky distribuovány pořady Nebeské dny (od 12:01 hodin), Minifilm (od 14:54 hodin), 
Život je pohoda (od 15:01 hodin) a Jsem fanda Standardu (od 20:02 hodin) v souladu s 
licenčními podmínkami (č. j. zem/2076/08), tedy s českým dabingem, či českými titulky, 
případně se slovenským dabingem či slovenskými titulky. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 
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-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu TIP TV ze dne 11. října 2014, 19:00 - 21:00 hodin.  

-  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, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání TipTV broadcast s.r.o., IČ: 
24187950, se sídlem Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, na porušení § 49 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, 
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou 
vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23,0 
LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 11. října 2014 na programu TIP TV 
v časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin odvysílal úsek teleshoppingového pořadu 
„Knihotip“ v čase 19:45 – 19:55 hodin o hladině hlasitosti -21,7 LUFS a úsek 
teleshoppingového pořadu „Knihotip“ v čase 20:35 – 20:40 hodin o hladině hlasitosti -
21,5 LUFS – tedy dva teleshoppingové úseky, jejichž hladiny hlasitosti nebyly 
normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání a 
zaslanými v období od 14. do 27. října 2014 (celkem 22 podání): CET 21 spol. s 
r.o./Nova; Televizní noviny ze dne 22.10. CET 21 spol. s r.o./Nova; Dva a půl chlapa 
15.10.,vulgarismy. CET 31 spol. s r.o./Nova; František je děvkař 19.10., vulgarismy.CET 
21 spol. s r.o./Nova; odkazy, k portálu TN.CZ. Česká televize/ČT1; pořad Paterčata. 
Česká televize/ČT :D; 3 stížnosti na Zprávičky, 14.10., Nespecifikovaný provozovatel; 
dvě reklamy, na Fidorku a RWE. Česká televize/ČT24; Události, komentáře 2.9. 
Nespecifikovaný provozovatel; reklama Kaufland. Nespecifikovaný provozovatel; 
používání výrazu „nicméně“. Česká televize/ČT1; podnět, Události 15.10. CET 21 spol. 
s r.o./Nova; Čarodějnice 25.10. FTV Prima, spol. s r. o. /Prima; údajná reklama ve 
zpravodajství. Česká televize/ČT24; podnět, Zeman ve volební 
místnosti,17.10.Nespecifikovaný provozovatel; osobní stížnost, žádný konkrétní pořad, 
ani program. Různí provozovatelé; hlasitost zvukových předělů. Sexy výhra-Óčko, Sexy 
výzva-Rebel - budou Radě předloženy v rámci souhrnu podání na příštím zasedání. 
Program POLAR dne 2. října 2014, byl vyžádán záznam vysílání.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol.s r.o., IČ 
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha, PSČ 15200, o podání 
vysvětlení, z jakých zdrojů vycházel při tvrzeních odvysílaných v rámci pořadu Televizní 
noviny dne 22. října 2014 od 19:30 hodin na programu Nova, respektive v reportáži 
Napadení vychovatelé, o zlomeninách vychovatele a jeho několikatýdenní 
rekonvalescenci, a odkud čerpal informaci, že jsou do zařízení dětských domovů se 
školou umísťováni vrazi, a jak má tyto informace podložené a ověřené. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byl 
dán prezidentu Miloši Zemanovi v průběhu voleb při přímém přenosu z volební místnosti 
na programu ČT24 dne 17. října 2014 v 18:07 hodin prostor, aby veřejně sdělil, koho 
volil ve druhém kole senátních voleb, čímž mohlo dojít k ovlivnění volby ve volebním 
obvodě č. 21 na Praze 5. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy.   
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-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto 
rozhodnutí : Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, provozovateli FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 
180 00, pokutu ve výši 200 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin 
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil 
odvysíláním pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce, dne 25. března 2014 od 17.40 hodin 
na programu Prima COOL, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, 
konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 
hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval tyto scény psychického a fyzického 
týrání ženy: Žena je v tmavé místnosti připoutaná na křeslo. Muž jí vloží hluboko do úst 
a posléze do krku trubici, do níž jí proti její vůli vlívá pomocí podivného stroje lektvar 
(složený z nechutných ingrediencí, např. žížal, ptačího trusu, což vyplývá z předchozích 
scén). Komentář muže: „Je mi líto, zlato, ale musí to být.“ „Promiň, drahoušku.“ Z 
trhavých pohybů připoutané ženy, jejího výrazu, dávivých zvuků, z tlumených výkřiků a 
tlučení spoutané ruky je zřejmé, že situace je pro ni značně trýznivá (čas scény od 
09:48 od začátku pořadu). Další scéna vyhodnocená jako ohrožující zobrazuje ženu v 
tmavé místnosti připoutanou na křeslo. Muž nejdříve prohlíží ženě hrdlo, v němž jí roste 
zlatý kámen, a zkoumá, jak se zvětšil. Žena: „Timothy, prosím, já nemůžu, už jsme to 
dnes jednou dělali.“ Muž: „Jednou nikdy nestačí, když čekáš, drahoušku. Otevři pusu. 
Dobře. A teď to naše děťátko vykrmíme. Otevři.“ Žena má v ústech vloženou trubici, do 
níž jí proti její vůli muž vlívá pomocí podivného stroje lektvar. Ženino velmi kruté utrpení 
se projevuje vyděšeným výrazem, dávivými zvuky, sípotem a třasem (čas scény od 
30:00 od začátku pořadu). Ohrožující byla shledána i další těsně navazující scéna 
prezentující souboj mezi věznitelem a detektivem v tmavé místnosti, kde je také 
spoutaná žena. Věznitel zvýšil výkonnost stroje, aby ženě do žaludku proudilo více 
lektvaru (zřejmé i ze zvukového doprovodu – zvýšený hluk stroje). Ženino utrpení se 
viditelně zintenzivnilo – tlumené výkřiky a trhavé, křečovité pohyby ženy. Záběry na 
týranou ženu jsou prokládány záběry na bijící se muže (čas scény od 30:58 od začátku 
pořadu) Tyto scény tak velmi sugestivně zprostředkovávají bezvýchodné zoufalství a 
strach ženy, která je nejen fyzicky, ale zejména psychicky týrána, a to navíc od blízkého 
člověka . V této souvislosti je třeba konstatovat, že zákon o vysílání nechápe jako 
potenciálně ohrožující pouze scény, které ztvárňují fyzickou agresi, ale i násilí 
psychické. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se 
od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. Následkem pro dětského diváka 
může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, či snížení citlivosti vůči násilí 
nebo povzbuzení vlastní agrese. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2014415. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000,-,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014415. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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 § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 4. listopadu 2014 rozhodnutí: Rada ukládá 
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provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, pokutu dle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 100 
000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2013 
od 19.30 hodin na programu NOVA, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti, neboť v předmětné reportáži byl divákům předkládán závěr, že 
umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, 
které je v jiných případech trestáno (dáno do spojitosti s konkrétním případem, o němž 
reportáž hovořila). Divákovi bylo přitom zatajeno, že je-li umístěno dopravní značení, 
má toto povahu pravidla chování, které je nadřazeno obecné úpravě provozu na 
pozemních komunikacích (ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu). Z tohoto je přitom zřejmé, že umístěná dopravní značka nevybízí k 
porušování zákona, neboť je sama variantou, s níž zákon výslovně počítá. Na základě 
absence a ignorace takovéto informace byl divák neúplně, nepravdivě a zavádějícím 
způsobem informován a nemohl si utvořit vlastní informovaný náhled na danou 
problematiku, neboť mu byl předložen pouze jediný závěr, který měl poukázat na 
absurdní situaci, kdy je určité chování řidiče trestáno jako porušení zákona, k němuž 
jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni. Tím, že reportáž opomenula podstatnou a s 
předkládanou informací úzce související informaci, se provozovatel vysílání dopustil 
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2014536. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014536. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070 správní řízení vedené pro možné porušení § 49 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním obchodního sdělení 
„AUTOLAROS SPEED, Mazda, Hyundai, ADM TRANSPORT“ dne 19. března 2014 v 
čase 0:05:52 hodin na programu ČT sport, neboť nebyla dostatečně naplněna 
podmínka dle § 59 odst. 1 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
14070,na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se 
dopustil tím, že dne 19. března 2014 v čase 0:05:52 hodin na programu ČT sport 
odvysílal obchodní sdělení „AUTOLAROS SPEED, Mazda, Hyundai, ADM 
TRANSPORT“, které obsahovalo vizuální výzvu divákovi v podobě „Volejte: +420 777 
242 343, +420 608 333 105“, podpořenou verbálním tvrzením „s námi dojedete k 
vysněnému cíli“. Toto obchodní sdělení naplňující definiční znaky reklamy nebylo ve 
vysílání jako reklama rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070 správní řízení vedené pro možné porušení § 49 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním obchodního sdělení 
„PETRASTAV, HAZMIOIL, Autoopravna Novotný“ dne 29. března 2014 v čase 9:56:28 
hodin na programu ČT2, neboť nebyla dostatečně naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 
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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
14070,na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se 
dopustil tím, že dne 29. března 2014 v čase 9:56:28 hodin na programu ČT2 odvysílal 
obchodní sdělení „PETRASTAV, HAZMIOIL, Autoopravna Novotný“, které obsahovalo 
kontaktní informace v podobě adresy sídla firmy a dvou telefonních čísel („391 20 
Radenín 41“, „737 236 333“, „tel: 775 651 993“) a grafického celku obsahujícího 
„Autoopravna NOVOTNÝ – Předboř“, „Milan Novotný – majitel“, „tel: 775 651 993“. Pod 
tímto je napravo umístěn motiv luxusního závodního automobilu a další texty v podobě 
„autoopravy“, „pneuservis“, „diagnostika“, „příprava na STK“, „montáž tažných zařízení“, 
„karosářské práce“ a „servisní prohlídky“. Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční 
znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních 
částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), na základě 
ustanovení § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 4. listopadu 2014 toto rozhodnutí: Rada dle 
ustanovení § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli CoopTV, 
telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15 , 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. května 2014 od 10:00 od 22:00 hodin 
neposkytoval divákům programu Harmonie TV snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2014729. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014729. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.) dne 4. listopadu 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 
J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 68601 Uherské 
Hradiště, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a 
tak odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/703/RUD/TV zadává zpracování 
znaleckého posudku znalcem z oboru sexuologie MUDr. Janem Zbytovským 
teleshoppingového bloku na erotickou zpoplatněnou linku, který byl odvysílán dne 19. 
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května 2014 v čase od 05:00 do 06:00 hodin na programu ACTIVE TV, a který mohl mít 
svým explicitně sexuálním obsahem potenciál vážně narušit zejména psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  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 § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 4. listopadu 2014 vydat následující usnesení: 
Správní řízení spis. zn. 2014/658/had/CET, vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00 se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá 
v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, na základě jakých smluvních 
ujednání byl dne 20. července 2014 ve 22:26 hodin na programu ČT art odvysílán pořad 
Vítkovice – Gala večer, respektive na základě jakých smluvních ujednání byl tento 
pořad získán pro vysílání České televize, a vysvětlení cenové části ujednání a 
případných závazků ČT z těchto ujednání. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Kralupy nad Vltavou na upozornění 
na porušení licenčních podmínek stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č.j. 
sve/8833/07, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že se ve dnech 22. a 
23. června 2014 odchýlil od licencí deklarované programové skladby programu TV 
KRALUPY, neboť v tyto dny byla odvysílána pouze videotextová smyčka a Kralupské 
televizní zpravodajství (KTZ), nikoli už pořady RT zpravodajství a Aktuality, které mají 
být dle licenčních podmínek vysílány každý den v týdnu. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Kralupy nad Vltavou na upozornění 
na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že ve dnech 22. a 23. června 2014 neumožnil divákům programu TV 
KRALUPY snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Kralupy nad Vltavou na upozornění 
na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že videotextové smyčky, vysílané jako součást programu TV KRALUPY, 
jež jsou na svém začátku ve vysílání označeny datem 20. června 2014 a časem vysílání 
07:13:12 hodin, obsahují reklamní spot propagující společnost Lékárna Lobeček s.r.o., 
jež není snadno rozeznatelný, jelikož není žádným ze způsobů, jež stanovila Zákon o 
vysílání, oddělen od ostatních částí vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ 00236977, sídlem Palackého nám. 1/0, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
zda byl záznam vysílání Kralupského televizního zpravodajství (KTZ 12/2014), jež byl 
Radě doručen dne 1. srpna 2014, poskytnut v odvysílané podobě, tedy včetně všech 
částí vysílání, loga programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových 
či jiných technických úprav, tak jak byl distribuován divákovi ve dnech 22. a 23. června 
2014 na programu TV KRALUPY. 

-  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 Město 
Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, sídlem Palackého nám. 1/0, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ 278 01, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., protože ve 
dnech 22. a 23. června 2014 neuchoval záznam programu TV KRALUPY v odvysílané 
podobě, jelikož záznam tohoto programu byl pořizován bez loga. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.  
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ 00236977, sídlem Palackého nám. 1/0, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
zda byly verze videotextových smyček, jež jsou součástí programu TV KRALUPY, a 
které byly doručeny Radě dne 1. srpna 2014, do vysílání reálně zařazeny ve dnech 22. 
a 23. června 2014, jak bylo požadováno v žádosti o zapůjčení záznamu, jelikož oba tyto 
záznamy obsahují v úvodních záběrech údaj identifikující datum 20. 6. 2014 a čas 
vysílání 07:13:12 hodin, resp. jaká je frekvence obměny smyček, a zda byly ve dnech 
22. a 23. 6. 2014 odvysílány shodné videotextové smyčky. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské 
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, se sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 
35, z jakého důvodu zařadil jakožto zvukovou složku videotextových informačních 
smyček programu TV CHODOV, jež jsou ve vysílání identifikovány daty 17. června 
2014 a 24. června 2014, vysílání stanice Hitrádio Dragon, a zda disponuje souhlasem 
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 
26765586, sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ 120 00, zda vydal souhlas k tomu, 
aby vysílání stanice Hitrádio Dragon tvořilo zvukovou složku programu TV CHODOV 
provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 
26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, jakým způsobem hodlá 
naplňovat základní programovou specifikaci programu HD Plus, když pořad Travel 
Journal nebude v dolní liště obsahovat nabídku zájezdů, a když ani jiná obrazová, 
zvuková či obrazově-zvuková složka tohoto pořadu v současné podobě žádnou nabídku 
zboží či služeb neobsahuje, a pořad tedy nenaplňuje definiční znaky teleshoppingu dle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti GENNET CZ,s.r.o., IČ: 
25747720, sídlem Praha 7, Kostelní 9/292, PSČ 170 00 ve věci obchodního sdělení 
„Gennet“, které bylo odvysíláno dne 16. července 2014 v čase 15:19:03 hodin na 
programu O (“Óčko“).  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti JUWITAL s.r.o., IČ: 
27110451, sídlem Praha 2, Blanická 2135/13, PSČ 120 00 ve věci obchodního sdělení 
„ANTISEPTjuWimGEL“, jehož premiéra byla odvysílána 23. června 2014 v čase 
10:36:53 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a.s., IČ 27695964, sídlem 
Zengrova 2693/2, Brno 15, PSČ 61500, na upozornění č.j. DRD/3470/2014, jímž byl 
provozovatel Radou upozorněn na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadů odvysílaných 7. května 2014 na programu Brno TV: AŽD Praha 
s.r.o. – pořady Dáma z cimbuří (od 11:29 hodin), Kavárenský povaleč (od 11:59 hodin), 
10 brněnských nej (od 13:03 hodin), Pomocníci v domácnosti (od 13:31 hodin), Slavné 
vily (od 13:40 hodin), Zdraví a štíhlí (od 14:01 hodin), Brněnské ulice (od 15:06 hodin), 
In design (od 15:16 hodin), Liga výjimečných (od 17:06 hodin), Gurmán (od 17:30 
hodin), Jihomoravské železniční tratě a nádraží (od 18:01 hodin), Poutní místa (od 
18:42 hodin), Za pivem (od 19:47 hodin), Taje alternativní medicíny (od 21:10 hodin); 
Energie – stavební a báňská a.s. – pořad Wellness světem vládne (od 17:45 hodin); KD 
systém s.r.o. – pořad Splávek (od 16:51 hodin). 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a.s., IČ 27695964, sídlem 
Zengrova 2693/2, Brno 15, PSČ 61500, na upozornění č.j. DRD/3433/2014, jímž byl 
provozovatel Radou upozorněn na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť 
provozovatel dne 23. srpna 2014 na programu Brno TV v časovém rozmezí 19:00 – 
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21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:38:14 hodin o 
hladině hlasitosti -20,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:32:57 
hodin o hladině hlasitosti -18,3 LUFS – tedy dva bloky obchodních sdělení, jejichž 
hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. 

-  Rada v souladu se žádostí provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem 
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, doručené Radě dne 21. října 2014, č.j. 
8983/2014, souhlasila s navrhovaným splátkovým kalendářem (měsíční spátky ve výši 
10 000 Kč, slovy desettisíc korun českých, s první splátkou v měsíci listopadu 2014), 
který slouží ke splacení pokuty ve výši 50 000,- Kč uložené rozhodnutím Rady sp.zn. 
2014/421/RUD/TP, č.j. RUD/3170/2014, ze dne 15. září 2014, dále pokuty ve výši 
20 000,- Kč uložené rozhodnutím Rady sp.zn. 2014/422/RUD/TP, č.j. RUD/3174/2014, 
ze dne 15. září 2014, a pokuty ve výši 100 000,- Kč uložené rozhodnutím Rady sp.zn. 
2014/423/RUD/TP, č.j. RUD/3184/2014, ze dne 15. září 2014. 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. října 2014 
č.j. 8 As 141/2012-51 o pokračování v řízení o kasační stížnosti ve věci správního řízení 
sp.zn. : 2011/940/LOJ/CET, v jehož rámci byla uložena provozovateli CET 21 spol. s r. 
o. sankce ve výši 300 000,- Kč za porušení povinnosti uvedené v § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Expozitura (4), podtitul Sedmý den, dne 
28. 9. 2011 ve 20:00 hodin na programu NOVA, a o postoupení věci rozšířenému 
senátu Nejvyššího správního soudu. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2014 
č.j. 6 As 155/2013-34, který zamítl kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 20. 9. 2013 č.j. 3 A 195/2011 - 188, jímž byla zamítnuta žaloba proti 
správnímu rozhodnutí sp. zn.: 2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 
2011, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- 
Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době 
spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení 
Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 
ve 21:13:01 hodin na programu Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky, a to 
zejména odkazy na kvality produktu a pobídku diváka ke koupi, a které nebylo nikterak 
odděleno od ostatních částí programu a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné, 
porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele 
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu. 

-  Rada se seznámila se Sdělením Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EVROPSKÝ FILM 
V DIGITÁLNÍ ÉŘE: Překlenutí pólů kulturní rozmanitosti a konkurenceschopnosti. 

-  Rada se seznámila s obsahem studie PhDr. Milana Šmída Veřejnoprávní média v 
zemích EU – jejich řízení a kontrola, vymezení činnosti. 

-  Rada vzala na vědomí sdělení o závěrečné zprávě zjišťovací mise 
DG(SANCO)/2014-7180. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele MTV NETWORKS s.r.o., ze dne 7. října 2014, 
doručeného Radě dne 16. října 2014, toto potvrzení: Poskytovatel MTV NETWORKS 
s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, byl dne 4. 
listopadu 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
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mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je 
poskytována ode dne 7. října 2014 pod názvem Nickelodeon Hungary On Demand, 
umístěná na internetové adrese http://www.nickelodeon.hu/. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období září 2014, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: Eva Stejskalová/Převzaté regionální a lokální 
videozpravodajství; Spolek pro občanskou informovanost/Multimediální zpravodaj Prahy 
7; Televize Přerov s.r.o./www.tvprerov.cz; SNi s.r.o./tvstav; SPORT ONLINE MEDIA 
s.r.o./potenciální služba umístěná na internetových stránkách http://www.ceskeragby.cz. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Regionální 
televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlo Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, o podání 
vysvětlení, zda je v současné době poskytovatelem audiovizuální mediální služby na 
vyžádání Převzaté regionální a lokální videozpravodajství, umístěné na internetové 
adrese www.regionalnitelevize.cz, či zda poskytovatelkou zůstává Eva Stejskalová 
jakožto fyzická osoba. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání tvstav, umístěné na 
internetové adrese www.tvstav.cz, společnost SNi s.r.o., IČ 64510042, sídlo Horní 
Vršava 4475, Zlín, PSČ 760 01, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) a c) 
zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. 10. 2014 uživatelům služby 
neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup k identifikačnímu číslu společnosti a k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Multimediální zpravodaj Prahy 7, umístěné 
na internetové adrese www.tvpraha7.cz, Spolek pro občanskou informovanost, IČ 
69347051, sídlo Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na internetových stránkách služby, při zveřejňování informace o Radě jakožto 
orgánu dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
uvádí službu www.tvsenior.cz, a nikoli službu Multimediální zpravodaj Prahy 7. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, vyzývá společnost 
SPORT ONLINE MEDIA s.r.o., IČ 28184432, sídlem Cimburkova 258/21, Praha 3, PSČ 
130 00, k aktualizaci písemného oznámení údajů do Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (www.ceskeragby.cz) ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání, ze dne 2. srpna 2010, neboť služba umístěná na internetových stránkách 
www.ceskeragby.cz již splňuje definiční znaky audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání. 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele HC LEV, a.s../WebTV HC LEV Praha. 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Senior 
poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Senior, umístěné na 
internetové adrese www.tvsenior.cz, Spolek pro občanskou informovanost, IČ 
69347051, sídlo Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, na porušení ustanovení § 8 
odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. září 2014 
zveřejňoval na internetových stránkách služby v kategorii „zdraví“ sdělení „Trenčianské 
Teplice lázně plné zdraví“, které označil jako pořad obsahující umístění produktu. Toto 
sdělení je však obchodním sdělením (reklamním spotem) společnosti Kúpele 
Trenčianské Teplice, a.s., a jiný obsah, než propagaci služeb dané společnosti, nemá. 
Jako takové ovšem není snadno rozpoznatelné, se sdělením je nakládáno jako s 
běžným pořadem (umístění do kategorie „zdraví“ mezi ostatní pořady), čímž mohou být 
uživatelé uvedeni v omyl ohledně jeho charakteru. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 
dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Senior, umístěné na 
internetové adrese www.tvsenior.cz, Spolek pro občanskou informovanost, IČ 
69347051, sídlo Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, na porušení ustanovení § 10 
odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. září 2014 
zveřejňoval na internetových stránkách služby v kategorii „zdraví“ sdělení „Moderní 
operace šedého zákalu je bezbolestná a trvá jen minuty“, které označil jako pořad 
obsahující umístění produktu. Zákon připouští umístění produktu pouze v 
kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro audiovizuální 
mediální služby na vyžádání nebo pro televizní vysílání, ve sportovních a zábavných 
pořadech. V tomto případě se ale jedná o reportáž z prostředí oční kliniky Gemini, tedy 
o sdělení na pomezí publicistického a vzdělávacího formátu, kde užití institutu umístění 
produktu není možné. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Senior, umístěné na internetové adrese 
www.tvsenior.cz, Spolek pro občanskou informovanost, IČ 69347051, sídlo Ovenecká 
751/7, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních 
ujednání je zveřejňováno sdělení „Trénujte si paměť“, vložené na internetové stránky 
služby do kategorie „zdraví“ dne 13. února 2014. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Senior, umístěné na internetové adrese 
www.tvsenior.cz, Spolek pro občanskou informovanost, IČ 69347051, sídlo Ovenecká 
751/7, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, zda byla v souvislosti s pořadem 
„Den pro zdraví Senior Fitness 2014“ umístěným na internetových stránkách služby v 
rámci kategorie „Aktuality“ (vloženo dne 3. června. 2014) uzavřena smluvní ujednání 
týkající se produktů značek tianDe a Stříbrný doktor, a výrobního družstva OBZOR. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání tvhradec, 
umístěné na internetové adrese www.tvhradec.cz.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
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ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost TV Proxima 
s.r.o., se sídlem Hradec Králové, U Soudu 388/1, PSČ 503 00, jakožto poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání tvhradec, umístěné na internetové adrese 
www.tvhradec.cz, o podání vysvětlení, zda je nemožnost přehrát videa, která mají být 
součástí jiných kategorií katalogu pořadů dané služby než „Sport“ a „FC Hradec 
Králové“, pouze přechodná či zda se jedná již o trvalý stav. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

 

 

 

V Praze dne 6. 11. 2014 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


