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Tisková zpráva z 21. zasedání, konaného dne 18. 11. 2015  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání 
projednala 62 bodů programu. Seznámila s 33 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 40 
správních řízení. Rada na 21. zasedání udělila dvě licence, a to společnosti MEDIA 
BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 5 88,6 MHz / 100 W pro program 
Hitradio Orion Morava a společnosti MTV NETWORKS s.r.o., licenci k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Prima Comedy 
Central šířeného prostřednictvím vysílačů. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Zlín 5 88,6 MHz / 100 W pro program Hitradio Orion 
Morava na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

-  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 RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Country MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu 
kmitočtu Vyškov 94,4 MHz, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 
Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence 
č.j.: Ru/116/04), spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu na Vyškov 94,4 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 01 50 / 49 13 30.  

-  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 MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO 
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/283/00), a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště 
kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ 
ČECHY (licence č.j.: Ru/283/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Hradec 
Králové 103,4 MHz / 1 kW, na souřadnice WGS 84: 15 51 46 / 50 10 33. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. se sídlem Jiráskova 78/1424, 586 01 
Jihlava, identifikační číslo 26220407, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání spočívající v převodu 
obchodních podílů Ing. arch. Františka Vostála a Kristýny Vostálové ve společnosti 
provozovatele na PhDr. Petra Dvořáka a s tím související změnou způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, 
společenské smlouvy a seznamu společníků. 
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-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rock Radio Šumava (licence č.j. Ru/287/00 ze dne 7. 11. 2000) podle § 21 
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu 
programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna názvu programu by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rock Radio Šumava (licence sp.zn. 2014/343/zab, č.j. bar/4684/2014 ze dne 
2. 12. 2014) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
označení názvu programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna názvu 
programu by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rock Radio Šumava(licence sp.zn. 2011/778/zab, č.j. bar/3450/2012 ze dne 
31. 7. 2012) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
označení názvu programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna názvu 
programu by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rock Radio Prácheň (licence č.j. Ru/1/00/830 ze dne 23. 11. 1999) podle § 
21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu 
programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna názvu programu by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rock Radio Gold (licence č.j. Ru/100/01/1367 ze dne 9. 5. 2001) podle § 21 
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu 
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programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna názvu programu by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) podle § 21 odst. 
1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu, konkrétně ve zrušení zařazení vysílání odděleného programu na kmitočtu 
99,6 MHz / 0,2 kW pro lokalitu Most a zrušení pořadu „Tip na víkend“, neboť tato 
požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence ve veřejném 
slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) podle § 21 odst. 
1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na 
nový název Hitrádio FM, neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení 
licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio FM Most (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9.5.2001) podle § 21 odst. 1, 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na 
nový název Hitrádio FM, neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení 
licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio Orion Morava (licence č.j. Ru/57/99 ze dne 14.12.1998) podle § 21 
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu 
programu na nový název Hitrádio Orion, neboť tato změna názvu programu by vedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli AZ Rádio, s. r. o. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 25325418, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu MAGIC BRNO šířeného 
prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 ze dne 8. 7. 
2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Hitrádio Magic Brno. 
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-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 
14300 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. 
zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Česká Lípa město 91,3 
MHz, alt. 106,3 MHz, alt. 92,7 MHz, alt 105,9 MHz / 100 W, alt. 50 W, neboť žadatel 
vzal svou žádost zpět. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 
409/34, 12800 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio COLOR (licence Sp. 
zn.: 2007/277/zab, Č.j.: CUN/3249/08), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Rumburk - město 93,0 
MHz, alt. 94,9 MHz, alt. 94,1 MHz / 100 W, alt. 50 W, neboť žadatel vzal svou žádost 
zpět. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 
14300 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. 
zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Rumburk - město 102,6 
MHz, alt. 94,1 MHz, alt. 94,9 MHz, alt 93,0 MHz / 100 W, alt. 50 W, neboť žadatel vzal 
svou žádost zpět. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 3 90,0 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 16 39 02 / 49 22 26, se lhůtou pro doručení žádostí do 29. 
prosince 2015. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Chotěboř 89,0 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 15 41 43 / 49 40 55, se lhůtou pro doručení žádostí do 29. 
prosince 2015. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 4 92,5 
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 19 38 / 48 49 25, se lhůtou pro doručení žádostí 
do 29. prosince 2015. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 4 100,0 
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 19 38 / 48 49 25, se lhůtou pro doručení žádostí 
do 29. prosince 2015.  

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Fajn Rádio Life, provozovatele 
MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 13.10. 2015 v čase od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, 
že sledované vysílání bylo v souladu se zákonem 231/2001 Sb., jakož i v souladu s 
licenčními podmínkami (Ru/130/98).  

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 9036/2015) na vydání pořadu Jak to vidí 
odvysílané dne 22. 10. 2015 na programu ČRo Dvojka, jehož hostem byl Jan Petránek.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Jak to vidí odvysílaného dne 22. 10. 2015 na 
programu ČRo Dvojka a 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.), 
žádá provozovatele rozhlasového vysílání ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem 
Vinohradská 1409/12, Praha 120 000, o podání vysvětlení, jak zajistil, aby v pořadu Jak 
to vidí, odvysílaném dne 22. 10. 2015 na programu Český rozhlas Dvojka nedošlo k 
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porušení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., tedy aby nezařazoval do 
programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, 
náboženských nebo rasových menšin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MAX 
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha-Jinonice) dne 3. listopadu 
2015, AZ Media a.s. (program ROCK MAX; 89,6 MHz Zlín) dne 3. listopadu, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; 100,6 MHz Liberec) dne 3. listopadu, M + 
M spol. s r.o. (program Fajn Rádio Agara; 98,1 MHz Chomutov) dne 3. listopadu a 4S 
PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; 90,3 MHz Praha) dne 3. listopadu. 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 
65 586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha 2, informace o zadavateli 
reklamy na pivo Klášter, která byla odvysílána dne 3. listopadu 2015 v 10:41:50 hodin, 
12:43:07 hodin, 15:17:23 hodin a 15:41:38 hodin na programu Hitrádio FM Crystal 
(100,6 MHz; Liberec). 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamy na studentské konto G2 od Komerční banky, 
odvysílané dne 30. září 2015 v 6:21:26 hodin na programu EVROPA 2 (frekvence 95,5 
MHz Zlín). 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem: Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima Comedy Central; 
základní programová specifikace: Všeobecně zábavní program zaměřený na americkou 
produkci; časový rozsah vysílání: 20 - 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; 
územní rozsah vysílání: Česká republika; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/8852/2015-P 
doručené dne 20. října 2015 a ve znění jejího doplnění ze dne 4. listopadu 2015, č.j. 
RRTV/9312/2015-P a RRTV/9315/2015-P.  

-  Rada udělila provozovateli  MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2009/1038/sve/MTV, č.j.: sve/7050/09 ze dne 6. října 2009, ve znění 
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: a) 
ve změně označení názvu programu z Nickelodeon European na Nickelodeon; b) v 
zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Nickelodeon 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno o tyto státy: Kypr, Bělorusko, 
Turecko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Kazachstán, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, 
Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, 
Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, Demokratická 
republika Kongo (Zaire), Džibuti, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Libérie, Madagaskar, Mali, Mauretánie, Mauricius, 
Mayotte, Niger, Nigérie, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, 
Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Zanzibar, Gambie, Togo, 
Uganda; c) ve změně licenčních (dalších programových) podmínek, v rozsahu žádosti 
ze dne 26. října 2015, č.j.: RRTV/9038/2015-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o, IČ: 
27112501, se sídlem: Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ: 186 00, na základě jeho 
žádosti doručené dne 29. října 2015 pod č.j. RRTV/9081/2015-P, zanikne dne 30. 
prosince 2015, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn.: 
2014/321/FIA/Che, č.j. FIA/1568/2014 ze dne 29. dubna 2014, k provozování 
televizního vysílání programu C8 Romania, šířeného prostřednictvím družice; o této 
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. 
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-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o, IČ: 
2711250, se sídlem: Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ: 186 00, na základě jeho 
žádosti doručené dne 29. října 2015 pod č.j. RRTV/9081/2015-P, zanikne dne 30. 
prosince 2015, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn.: 
2014/320/FIA/Che, č.j. FIA/1541/2014 ze dne 29. dubna 2014, k provozování 
televizního vysílání programu C8 Czech Republic and Slovakia, šířeného 
prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Quadriga EMEA Limited – Czech Republic – 
organizační složka, IČ: 70104131, se sídlem: Praha 5, Sluneční nám. 2583/11, na 
základě jeho žádosti doručené dne 2. listopadu 2015 č.j. RRTV/9173/2015-P, zanikla 
dne 1. listopadu 2015, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č.j. 
Ru/128/04/1905 ze dne 28. července 2004, k provozování televizního vysílání programu 
PAY TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o termínu 
rozšíření časového rozsahu vysílání v souladu s licenčními podmínkami programu 
Minimax, dle licence č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, ve znění pozdějších 
změn a programu MINIMAX CHANNEL SLOVENIA, dle licence sp. zn.: 
2015/666/FIA/AMC, č.j.: RRTV/3042/2015-FIA, ze dne 25. srpna 2015, a to na 24 hodin 
denně, s účinností ke dni 31. prosince 2015, dle podání ze dne 29. října 2015, č.j.: 
RRTV/9082/2015-P.  

-  Rada odmítla podle 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., žádost zahraniční právnické 
osoby RFE/RL, Inc., Wilmington, New Castle, 10801, Delaware, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange street, Spojené státy americké, registrační číslo není přiděleno, 
zastoupené v České republice RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem 
Praha 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 10000, ze dne 25. října 2015, č.j. 
RRTV/8132/2015-P, ve znění doplnění ze dne 4. listopadu 2015, č.j. RRTV/9313/2015-
P, o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, 
neboť žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky žádosti.  

-  Rada odmítla podle 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., žádost zahraniční právnické 
osoby RFE/RL, Inc., Wilmington, New Castle, 10801, Delaware, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange street, Spojené státy americké, registrační číslo není přiděleno, 
zastoupené v České republice RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem 
Praha 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 10000, ze dne 25. října 2015, č.j. 
RRTV/8133/2015-P, ve znění doplnění ze dne 4. listopadu 2015, č.j. RRTV/9314/2015-
P, o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil 
nedostatky žádosti. 

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu FLIX.TV s.r.o., IČ 041 22 933, se sídlem 
Hlavní 94, PSČ 250 65 Bořanovice, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice; výčet států, na jejichž území má 
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko; programová nabídka: a) programy televizní - české veřejnoprávní: ČT1 HD, 
ČT 24, ČT2 HD, ČT art, ČT:D, ČT sport HD; b) programy televizní - české licencované: 
Prima ZOOM, TV Paprika, AMC CHANNEL, Film+, CS Film, CS mini, JOJ Cinema, 
kinoSvět, KINO BARRANDOV, DISNEY CHANNEL, Nickelodeon, Minimax, Tv NOE, 
Nova Cinema, NOVA, NOVA HD, Prima COOL, Prima, Prima love, SMÍCHOV, Telka, 
Televize Barrandov, Spektrum, O (Óčko), ŠLÁGR TV, VH 1 European, SPORT2, fanda, 
Nova Sport 1, Nova sport 2; c) programy televizní - zahraniční: Animal Planet HD, 
National Geographic Channel, Discovery HD Showcase, Discovery CE, Discovery 
Science, Discovery World, TLC, Fine Living, History SD, Travel Channel HD, AXN, 
Filmbox Extra HD, Filmbox Plus, FilmBox Premium, Filmbox Family, RiK, Dajto HD, 
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DOMA, Dvojka (STV2), Jednotka (STV1), JOJ PLUS, JOJ HD, LUX TV, TV MARKÍZA 
HD, TA3, WAU, TV Senzi, Eurosport 2 HD, Slovak Sport 1, Eurosport Int HD, erotické 
programy: Hustler SD, Eroxxx HD (časový rozsah vysílání 22:00 – 06:00 hodin, v 
souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.), dle přihlášky k 
registraci ze dne 30. září 2015, č.j.: RRTV/8209/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 21. 
října 2015, č.j.: RRTV/8907/2015-P a 29. října 2015, č.j.: RRTV/9149/2015-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace č.j.: FIA/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění 
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v ukončení vysílání 
českého televizního programu SPORT 5 ve vysílací sítí 3, k 1. listopadu 2015, dle 
podání č.j.: RRTV/9241/2015-P, ze dne 2. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ. 
247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j.: FIA/975/2014, sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající v 
ukončení vysílání zahraničního televizního programu Slovak Sport.TV2 ve sdílené 
programové pozici s TV8, k 1. listopadu 2015 a zahájení vysílání zahraničního 
televizního programu TV8, bez časového dělení v Regionální vysílací síti 8, dle podání 
č.j.: RRTV/9242/2015-P, ze dne 2. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 
467 09 584 se sídlem Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ 432 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: 
Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o český televizní program: 
Prima MAX, dle podání č.j.: RRTV/9316/2015-P, ze dne 4. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Paramount 
Channel, provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 
65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, ze dne 1. září 2015 v čase od 10:00 do 22:00 hodin (v 
koordinovaném mezinárodním čase 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.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele programu MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 
65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním 
vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 
minut, tj. 720 sekund. Ve vysílání programu Paramount Channel byly dne 1. září 2015 v 
časovém úseku záznamu 12:00 – 13:00 hodin odvysílány dva reklamní bloky, první o 
délce 9:51 minut a druhý v délce 2:25minut, celkem tedy 736 sekund reklamy, a byla tak 
o 16 sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině vyhrazen 
reklamě a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Comedy 
Central Extra provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 
1702/65, Praha 4, PSČ 14000 ze dne 1. září 2015 v čase od 12:00 do 02:00 hodin (v 
koordinovaném mezinárodním čase UTC).  
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-  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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlem Na strži 1702/65, 
Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, zda jím zapůjčený záznam programu 
Comedy Central Extra ze dne 1. září 2015 v čase od 12:00 do 02:00 hodin (v 
koordinovaném mezinárodním čase UTC), jehož vysílání bylo prostřednictvím titulků 
překládáno do rumunštiny a které obsahovalo obchodní sdělení v rumunštině, bylo 
určeno pouze pro Rumunsko, a zda na dalších státních územích, kam je program šířen, 
dochází k překladu do tamního jazyka a zda jsou vkládána regionálně odlišná obchodní 
sdělení. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha 
provozovatele TV Osoblaha s.r.o. ze dnů 4. a 5. října 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 Quadriga EMEA Limited – Czech Republic – organizační složka, 
IČ 70104131, sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, PSČ 15800, o podání 
vysvětlení, jak v současné době funguje jejich služba, která je dosud charakterizována 
jako televizní vysílání šířené prostřednictvím hotelových kabelových systémů, jaký je její 
nynější charakter, a kdo v současné době nese redakční odpovědnost za poskytovanou 
službu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období září 2015, která pokrývala úseky následujících programů v těchto 
dnech a v těchto časech: Modern Times Group/Viasat History 10. září 2015 10:00 – 
20:00, 12. září 2015 10:00 – 20:00; TELEPACE s.r.o./TV Noe 14. září 2015 10:00 – 
20:00, 17. září 2015 10:00 – 20:00; AMC Networks Central Europe s.r.o./Spektrum 19. 
září 2015 10:00 – 20:00; HBO Europe s.r.o./HBO 22. září 2015 09:00 – 20:00, 23. září 
2015 13:00 – 24:00, 25. září 2015 08:00 – 18:00, 28. září 2015 13:00 – 24:00; National 
Geographic Society/National Geographic Channel 23. září 2015 10:00 – 20:00; A&E 
Television Networks, LLC./History Channel 23. září 2015 10:00 – 24:00, 27. září 2015 
10:00 – 24:00, 28. září 2015 10:00 – 24:00, 29. září 2015 10:00 – 24:00, 30. září 2015 
10:00 – 24:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 23. září 2015 10:00 – 24:00, 24. září 
2015 14:00 – 24:00, 25. září 2015 10:00 – 20:00, 30. září 2015 10:00 – 24:00; 
Discovery Communications, Inc./Animal Planet 24. září 2015 10:00 – 20:00; AXN 
Central Europe/AXN Black 26. září 2015 10:00 – 24:00, 29. září 2015 05:00 – 24:00; 
AXN Central Europe/AXN 28. září 2015 10:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./HBO2 30. 
září 2015 17.00 – 24:00; Discovery Networks EMEA/Discovery Science 30. září 2015 
10:00 – 23:00.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 26. října do 9. listopadu 2015 (celkem 32 podání): Doneal s. r. 
o. / JOJ Cinema – Konečná stanice: smrt, 9. 9. 2015 od 7:10 hodin a 7. 9. 2015 od 
13:05 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping, 20. 
září 2015 od 14:15 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / TV BARRANDOV – Naše 
zprávy, reportáž Jakoby soutěžili v brutalitě, 26. 10. 2015 od 18.30 hod.; Česká televize 
/ ČT1 – Místo zločinu Plzeň, díl Smrt v rybníku, 26. 10. 2015 v 20.05 hod.; Česká 
televize / ČT1 – Události, průzkum veřejného mínění agentury STEM o zhoršujícím se 
vztahu obyvatel ČR k Evropské unii; Česká televize / ČT1 – StarDance odvysílaný dne 
24. 10. 2015 od 20.05 hod.; Lidl Česká republika (zadavatel) / různé programy – 
reklamní spoty 6. 10. do 9. 10. 2015; Česká televize / ČT:D – Planeta Yó, seriál 
Normálka, díl Strašidelné historky z parku I., 28. 10. 2015 od 18.00 hod.; Česká televize 
/ ČT 24 – Zprávy, příspěvek týkající se zprávy komisaře OSN, 22. 10. 2015 od 17.30 
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hod., a pořad Studio ČT24, 22. 10. 2015 od 17.33 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. 
/ TV BARRANDOV – Rychlá hra, 29. 10. 2015 v 8.25 hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / 
Paramount Channel – Milk Money, 8. října 2014 v 10.30 hodin; FTV Prima spol. s r. o. / 
Prima – upoutávka na pořad Polibek smrti, 28. 10. 2015 v 13.11 hod.; Česká televize / 
ČT 1 – Události, reportáž Začíná dokumentární Ji.hlava, 27. 10. 2015 od 19.00 hod.; 
FTV Prima spol. s r. o. / Prima COOL – upoutávka na pořad Černočerná tma, 29. 10. 
2015 v 18.17 hod.; Česká televize / ČT 24 – Hyde park speciál, 29. 10. 2015 od 20.05 
hod.; Česká televize / ČT sport – sponzorské vzkazy na produkt Clavin, 1. 11. 2015 v 
21.13 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Chat Linka, 30. 
10. 2015 v 13:47 hodin; Barrandov televizní studio a.s. / TV Barrandov – Rychlá hra, 6. 
10. 2015 v 7:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Střepiny, reportáž Vladimir Putin, 
11. října 2015 od 22:57 hodin; Česká televize / ČT 1 – Události, reportáž Nízký deficit 
rozpočtu, 2. 11. 2015 od 19.00 hod.; Česká televize / ČT 2 – anotace k pořadu Pět 
zrození z cyklu Český žurnál zveřejněná na stránkách České televize; Česká televize / 
ČT 1 – audiopopisy pořadu Z metropole, 31. 10. 2015 od 12.00 hod.; FTV Prima spol. s 
r. o. / Prima COOL – reklamní spot na produkt SkyLink, 5. 11. 2015 v 21.31 hodin; FTV 
Prima spol. s r. o. / Prima – reklamní spot Kika, 7. října 2015 v čase od 11:12:44 hodin; 
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – upoutávka na pořad Střepiny, Televizní noviny, 8. 11. 
2015 od 19.30 hod.; Česká televize / ČT 1 – Otázky Václava Moravce, 8. 11. 2015 od 
12.00 hod.; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Dobrý anděl, 7. 11. 
2015 od 19.30 hod.; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Víkend, reportáž týkající se bondáže, 
8. 11. 2015 od 10.30 hod.; Česká televize / ČT 2 – reakce na upozornění na porušení 
zákona odvysíláním pořadu Nedej se plus s tematikou očkování. 

-  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 DONEAL, s.r.o., IČ: 29135451, sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 - 
Karlín, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Konečná stanice: Smrt dne 27. října 2015 od 8:45 hodin na 
programu JOJ Cinema se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl 
odvysílán v denním čase, kdy mohou být u obrazovky děti, měl obsah, který má 
potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí 
a jeho následků. Neakceptovatelný obsah představuje realisticky zpracovaný příběh 
jako celek s obsahem vražd, násilí, hrozeb, nejistoty, zbavení svobody a bez jakékoliv 
naděje nebo katarze – příběh dokonaného únosu dívky s cílem jejího prodeje jako 
sexuální otrokyně. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 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 CET 21 spol. s r.o., sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Víkend, resp. reportáže týkající se bondáže, dne 8. listopadu 2015 
v 10.30 hodin na programu NOVA, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době 
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že reportáž obsahovala 
dlouhé a časté scény s riggerkou, která svazuje jinou ženu. Scény zobrazovaly, jakým 
způsobem je žena svazována, byla z nich zřejmá úplná bezbrannost a nehybnost 
svazované. Svazování pak bylo v reportáži líčeno jako příjemné či uspokojující jak pro 
svazujícího, tak pro svazovaného. Reportáž může na dětského diváka působit 
návodným dojmem, neboť jej může motivovat k napodobování tohoto chování, které 
může být ohrožující pro fyzický i psychický vývoj dětí. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění.  
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-  Rada coby ústřední správní úřad 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 dne 18. listopadu 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
správní řízení vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané 
Megapodvod s vodou?, dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, neboť 
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení 
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí 
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil 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 stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 dne 18. listopadu 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
správní řízení vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané 
Megapodvod s pražskou vodou?, dne 12. dubna 2015 od 10:30 hodin na programu 
ČT2, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na 
porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí 
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané 
Megapodvod s pražskou vodou?, dne 12. dubna 2015 od 10:30 hodin na programu 
ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření výhradně kritici fungování 
vodárenství v Praze a nebylo zařazeno žádné relevantní 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 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  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 TP Pohoda 
s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00 pro 
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porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 29. 
dubna 2015 až 9. května 2015 fakticky nezpřístupňoval na televizním programu 
POHODA - RELAX pořady pro osoby se zrakovým postižením, neboť dosud nebyla 
dostatečně naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992, PSČ 708 00, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá 
povinnost provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí zpřístupnit alespoň 
2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, neboť ve dnech 29. dubna 
2015 až 9. května 2015 fakticky nezpřístupňoval na televizním programu POHODA - 
RELAX pořady pro osoby se zrakovým postižením, přestože některé své pořady v tomto 
období deklaroval jako zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením. Rada 
provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě do 31. prosince 2015. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Voldřich Jan, z jakého 
důvodu se ve vysílání programu JVP TV prezentuje jako provozovatel internetové 
televize, když není evidován jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na 
vyžádání a není ani držitelem licence opravňující k televiznímu vysílání prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem 
Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. června 2015 od 
11:03, 15:05 a 18:05 hodin na programu FASHION TV (Czech & Slovak) odvysílal 
pořad Face of Fashion TV (epizoda „Challenge“), který obsahoval umístěné produkty 
(rekreační areál Elements resort, automobil Volkswagen a pivo Stella Artois), přičemž 
ale nebyl jako pořad obsahující umístění produktu na svém začátku ani konci zřetelně 
označen, a diváci tak mohli být ohledně jeho povahy uvedeni v omyl.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem 
Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Face of Fashion TV (epizoda „Challenge“), dne 17. června 2015 od 11:03, 15:05 a 
18:05 hodin na programu FASHION TV (Czech & Slovak), neboť zde došlo k 
nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu, rekreačního areálu Elements resort.  

-  Rada se seznámila se žádostí provozovatele televizního vysílání CoopTV, 
telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, 
o prominutí dosud neuhrazených pořádkových pokut ve věci sp.zn. 0746(2014), tj. ve 
věci žádosti Rady o podání vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, 
které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie 
TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo 
sponzora programu. 

-  Rada nevyhověla žádosti provozovatele televizního vysílání CoopTV, telekomunikační 
družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, o prominutí 
pořádkové pokuty ve výši 5 000,- Kč udělené rozhodnutím Rady ze dne 2. prosince 
2014, sp.zn. 0746(2014), č.j. RUD/4379/2014, a pořádkové pokuty ve výši 5 000,- Kč 
udělené rozhodnutím Rady ze dne 3. března 2015, sp.zn. 0746(2014), č.j. 
RRTV/1213/2015-RUD, které byly provozovateli uloženy, neboť bezdůvodně odepřel na 
výzvu podat vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které bylo 
odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV 
bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora 
programu. 

-  Rada se seznámila se stížností Radomíra Silbera, Ph.D., "na předsedu Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání Bc. Ivana Krejčího pro porušování zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a pro 
porušování povinností spojených s funkcí předsedy RRTV". 
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-  Rada neshledala stížnost Radomíra Silbera, Ph.D. jako důvodnou. 

-  Rada souhlasí s návrhem odpovědi na stížnost Radomíra Silbera, Ph.D. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci C-347/14 v 
řízení New Media Online GmbH proti Bundeskommunikationssenat, který se mj. zabývá 
pojmy „pořad“, „audiovizuální mediální služba“ a "audiovizuální mediální služba na 
vyžádání", určením hlavního účelu audiovizuální mediální služby na vyžádání a její 
srovnatelností s televizním vysíláním.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby Petra Troníčka, IČ 46827765, bytem Do Zátiší 1470/24, Cheb, PSČ 350 02, 
jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 
Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Krajská internetová 
televize pro Karlovarský kraj, umístěné na internetové adrese tv.zapad.cz, přístup ke 
svému identifikačnímu číslu a adrese bydliště, a dále, z jakého důvodu na internetových 
stránkách služby explicitně neuvádí, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s analýzou služeb poskytovaných společností O2 Czech Republic 
a.s. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání O2TV TV 
Archiv společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4, PSČ 140 22, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost dle § 
6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům služby 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada konstatuje, že služba O2Active/m.o2active.cz nebo wap.o2active.cz 
poskytovaná společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22 není audiovizuální mediální službou na 
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. 

 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s Plánem implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 - 
2020. 

-  Rada se seznámila s návrhem zákona o Horské službě a předloženými připomínkami 

-  Rada se seznámila s pozvánkou ARLT na III. konferenci, která se koná dne 1. 12. 
2015.  

 

 

V Praze dne 19. 11. 2015 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


