Zápis z 1. zasedání, konaného dne 9. 1. 2014
Přítomni: Kalistová, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška,
Bezouška, Matulka, Jehlička, Kostrhun
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 1. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2. 2013/974/zem/ZZI: ZZIP s.r.o./Městský informační program MIK, Městský informační
program PIK; licenční řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů - ústní jednání dne 9. ledna 2014, 13:30
h
- Rada uděluje společnosti ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, se sídlem Olomouc – Nová Ulice
526/18, PSČ 779 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení
(název) programu: Městský informační program MIK, Městský informační program PIK;
základní programová specifikace: městský informační program; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: k.ú.
710504 Olomouc, okres Olomouc a k.ú. 733491 Prostějov, okres Prostějov; hlavní jazyk
vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. listopadu 2013, č.j. 11803, ve
znění doplnění ze dne 3. prosince 2013, č.j. 12291.
10-0-0
3. 2013/989/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Paramount Channel - televizní vysílání
prostřednictvím družice - nařízené ústní jednání dne 9. ledna 2014 v 13:40 hodin
4. 1038(2013): Analýza obchodních sdělení říjen 2013
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za říjen 2013
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb.,
kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin
na programu Prima COOL odvysílal obchodní sdělení „Tesco“, které obsahovalo přímou
výzvu k využití služby/sjednání půjčky („Vyberte si třeba sedmdesát tisíc, řádně
splácejte jen třináct set devadesát devět korun a měsíčně získáte tisíc bodů…“) a dále
pobídku ( „Navštivte stánek finanční služby ve vaší prodejně“). 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.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamního spotu Sanovia, a.s., IČ: 28570481, sídlem Ostrava Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
zadal do vysílání obchodní sdělení „moje lékárna“, premiérově odvysílané dne
7.10.2013 v čase 6:33:58 hodin na programu Prima. V rámci reklamního spotu je
propagován registrovaný léčivý přípravek (Brufen), na který se vztahuje povinnost, aby
reklama obsahovala zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k
pečlivému přečtení příbalové informace. V obchodním sdělení "moje lékárna" tato
informace absentuje.
11-0-0
5. 1006(2013): Různí provozovatelé; Screening srpen, říjen 2013
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období srpen a říjen 2013, která pokrývala úseky následujících programů
v těchto dnech a v těchto časech: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka/DISNEY CHANNEL (Polsko) 11. srpna 2013 23:00-23:00 hodin;
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY CHANNEL
(Polsko) 11. srpna 2013 22:00-22:00 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka/DISNEY CHANNEL (Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina) 11. srpna
2013 22:00-22:00 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/
DISNEY XD (Polsko) 12. srpna 2013 00:00-24:00 hodin; Viasat World Ltd./Viasat
History 13. října 2013 09:55-20:05 hodin, 28. října 2013 11:55-20:05 hodin; Viasat
World Ltd./ Viasat Explorer 17. října 2013 09:55-22:05 hodin; TP Pohoda s.r.o./ TV
Pohoda 14. října 2013 10:00-20:00 hodin; Crime & Investigation Network/Crime Inv Cz
15. října 2013 17:55-20:05 hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 16. října 2013
10:00-20:00 hodin, 17. října 2013 18:00-04:00 hodin, 21. října 2013 18:00-04:00 hodin,
22. října 2013 18:00-04:00 hodin, 23. října 2013 12:00-22:00 hodin, 24. října 2013
05:00-15:00 hodin, 28. října 2013 23:00-09:00 hodin; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel
18. října 2013 12:00-22:00 hodin; HBO Europe s.r.o./HBO 20. října 2013 11:55-00:05
hodin; Chello Central Europe s.r.o./Minimax 21. října 2013 11:00-20:00 hodin.
11-0-0
6. 1024(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání 1/ (29 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 9. 12 2013 do 27. 12. 2013: Česká televize/ČT1 a ČT24 Otázky Václava Moravce, 1. prosince 2013 ve 12:00 hodin; TV CZ s.r.o/ACTIVE TV Sexy Game, 26. října 2013 v 03:00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / Nova sport - reklamní
spot Unibet.cz, 13. listopadu 2013 v 16:07 hodin; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - film
Sněženky a machři po 25 letech, 18. 12. 2013 v 20.20 hodin; CET 21 spol. s r.o. /
NOVA - film Natěrač, 21. 12. 2013 v 14.00 hodin; CET 21 spol. s r.o. / Nova - seriál
Ordinace v růžové zahradě, 19. 12. 2013 v 20.20 hodin; Česká televize/ ČT 1 - film
Srdečný pozdrav ze zeměkoule, 22. 12. 2013 v 14.45 hodin; CET 21 spol. s r.o. / NOVA
- pořad Televizní noviny, reportáž s názvem Na vaší straně, 15. 12. 2013 v 19.30 hodin;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 -pořad Události, reportáž Debaty nad církevními
restitucemi, 17. 12. 2013 v 19.00 hodin; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Televizní
noviny, reportáž Policejní hazard na silnici, 8. 12. 2013 v 19.30 hodin; Telefónica O2
Czech Republic, a.s./Samsung Galaxy S4 Mini - reklamní spot Telefónica O2, 12.
listopadu 2013 v 14:04 hodin; MTV NETWORKS s.r.o. / VIVA Hungary - videoklip
Wrecking Ball, 13. října 2013 v 10:54 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov - reklamní spot Matylda, 11. 12. 2013 v 8.15 hodin; Nespecifikovaný
provozovatel / nespecifikovaný program - rozhovor předsedy vlády v poslanecké
sněmovně k pohřbu Nelsona Mandely, bez konkretizace; CET 21 spol. s r.o. / NOVA -

videoklip Štědrej večer nastal, 12. 12. 2013 v 6.40 hodin; CET 21 spol. s r.o. / NOVA pořad Televizní noviny, reportáž Petr Kramný už nečelí těžkým chvílím sám, 14. 12.
2013 v 19.30 hodin; MTV NETWORKS s.r.o./ MTV Polska - pořad Warsaw Shore –
Ekipa z Warszavy, 10. 11 2013, v 23.00 hod., 17. 12. 2013 v 23.00 hod., 24. 11. 2013 v
23.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - pořad Události, reportáž Ústupek
ukrajinského prezidenta, 14. 12. 2013 v 19.30 hodin; TV CZ s.r.o / ACTIVE TV - bez
konkretizace; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Televizní noviny, Finanční rádce vám
pomůže ušetřit peníze, 16. 10. 2013 v 19.30 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad
Televizní noviny, reportáž Chcete ušetřit? Na tn.cz vám poradí!, 13. 5. 2013 v 19.30
hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Odpolední televizní noviny, reportáž Jak
ušetřit, poradí finanční rádce na tn.cz, 8. 7. 2013 v 17.00 hodin; CET 21 spol. s r.o. /
NOVA - pořad Televizní noviny, reportáž Finanční rádce na TN.cz pomůže ušetřit, 26. 8.
2013 v 19.30hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Televizní noviny, reportáž
Finanční rádce: jak snížit výdaje za topení?, 1. 10. 2013 v 19.30; CET 21 spol. s r.o. /
NOVA - pořad Snídaně s Novou, rozhovor s odborníkem Finančního rádce tn.cz
Radkem Paurem, 2. 7. 2013 v 05.59; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Snídaně s
Novou, rozhovor s odborníkem Finančního rádce tn.cz Tomášem Suchým, 1. 8. 2013 v
05.59; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program - obchodní sdělení
PEDIPRO DeLuxe, bez konkretizace; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima -upoutávka na
pořad Dědictví strachu, 26. 12. 2013 v 10.23 hod.; Stanice O, a.s./ Óčko - videoklip
Monster, 20. 12. 2013 v 15.51 hodin; Česká televize/ČT art - pořad Tečka páteční noci,
20. 12. 2013 od 22.50 hod.; Nova sport, Kino Svět, Óčko / reklama Pokerstars.net - bez
konkretizace; Česká televize/ČT 1 - pořad Události, reportáž V Česku roste zájem o
pojištění zdraví, 25. 12. 2013 v 19.00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - pořad Televizní
noviny, reportáž O hospodaření klubu se zajímá policie, 30. 10. 2013 v 19.30
11-0-0
Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky k bodu č. 6 – podnět č. 1
(Českátelevize/ČT1 a ČT24 - Otázky Václava Moravce)
RRTV pochybila, když nezahájila správní řízení s Českou televizí za pořad „Otázky
Václava Moravce“ (úsek rozhovoru V. Moravce s ministrem M. Pecinou ohledně
obsazení funkce policejního prezidenta), který byl vysílán 1. prosince 2013. Postupem
moderátora v tomto pořadu zjevně došlo nejen k porušení ustanovení § 2 odst. 2 písm.
b) zákona č. 483/1991 Sb., ale současně i k porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. Věc tedy spadá do působnosti RRTV, která měla pro výše uvedené
porušení zákona zahájit správní řízení.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 27383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Otázky Václava
Moravce, respektive části pořadu týkající se situace při obsazení funkce policejního
prezidenta, dne 1. prosince 2013 od 12:00 hodin na programu ČT1 a ČT24. Moderátor
pořadu opakovaně v části pořadu týkající se situace při obsazení funkce policejního
prezidenta prezentoval postup spočívající ve vyčkání na případné podání dovolání
nejvyššího státního zástupce proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci
zastavení trestního stíhání Petra Lessyho jako z logiky věci jediné správné řešení,
ačkoliv není v souladu s právním řádem České republiky, čímž svého hosta, ministra
vnitra Martina Pecinu, de facto nabádal k porušování právního řádu (to vše navíc v
souvislosti s naznačovanými osobními zájmy Martina Peciny zbavit se současného
policejního prezidenta Martina Červíčka). Tímto postupem mohlo dojít ze strany

moderátora, resp. provozovatele k manipulaci s divákem, jemuž bylo znesnadněno
učinit si na pojednávané téma ucelený a věcně správný názor.
2-5-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 televizního vysílání
TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres
Hlavní město Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jestli byl slovensky hovořící
divák volající v reálném čase 03:02:56 – 03:03:06 hod. do pořadu Sexy Game,
vysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za výherce telefonické
soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší číslo, jelikož jeho
odpověď 54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu v reálném čase
03:31:40 hodin označena jako správná, a jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra,
která v té chvíli činila 7 000 Kč.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 CZ s.r.o., IČ 242 67 309,
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110
00, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu
Rady zapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV, který nebyl záznamem vysílání v
odvysílané podobě, neboť dodaný záznam ze dne 26. října 2013 od 03:00:00 hodin do
03:32:00 hodin nesplňoval podmínky o zachování barevnosti obrazu a rovněž byl
deformován ve své zvukové složce. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne
doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
9. ledna 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z
moci úřední, neboť šířením reklamy unibet.cz, odvysílané na programu Nova sport dne
3. listopadu 2013 od 16:07:00 hodin, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných
výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která
není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci,
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo
neoznámených podle tohoto zákona.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. prosince 2013 od
20.20 hod. na programu NOVA odvysílal film Sněženky a machři po 25 letech, který

obsahoval vulgarismy „vyseru“ (20.36 hod. – reálný čas odvysílání), „kurva“ (20.49
hod.), „píča“ (20.49 hod.), „do prdele“ (21.13 hod.), „sere“ (21.39 hod.), „kráva blbá“
(21.39 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného
kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00
druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. prosince 2013 od
14.00 hod. na programu NOVA odvysílal film Natěrač, který obsahoval vulgarismy „„ty
děvko zkurvená“ (14.25.18, 14.25.38 hod. – reálný čas odvysílání), „zašukali“ (15.37.09
hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného
kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00
druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. prosince 2013 od
20.20 hod. na programu NOVA odvysílal pořad Ordinace v růžové zahradě, který
obsahoval vulgarismy „kráva“ – ve smyslu urážlivého označení ženy (20.28 hod. –
reálný čas odvysílání ), „děvko“ (20.57 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 27383, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. prosince 2013 od 14.45 hod. na
programu ČT 1 odvysílal film Srdečný pozdrav ze zeměkoule, který obsahoval
vulgarismy „do prdele“ (15.15 hod. – reálný čas odvysílání), „zkurvená“ (15.37 hod.),
„vysrat“ (15.37 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od
22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 CET 21 spol. s r. o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání
vysvětlení, na základě jakých zdrojů bylo v reportáži s názvem Na vaší straně, vysílané
dne 15. 12. 2013 v pořadu Televizní noviny na programu NOVA od 19.30 hodin,
interpretováno užití dopravního značení jako porušení zákona („dopravní značení v řadě
případů přímo vybízí řidiče, aby porušovali předpisy o parkování“), pokud § 76 odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb. uvádí, že místní úprava provozu na pozemních komunikacích je
nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na
pozemních komunikacích.
11-0-0
7. 2013/490/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/27.4.2013/20:04:53 - nezákonné zařazení
reklamních spotů do vysílání
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 9. ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení vedené pro možné
porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., zařazením bloku reklamy
(čítající dva reklamní spoty § Pilsner Urquell a Hypotéka Klasik od KB), do vysílání
programu ČT1 dne 27. dubna 2013 od 20:04:53 hodin, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení.
4-2-1
8. 2013/519/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 a ČT24/Události/reportáž o smlouvě o
provozování LZS/4.5.2013/19:00 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
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 9.
ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:27383, správní řízení vedené pro možné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Události,
respektive reportáže týkající se smlouvy o provozování letecké záchranné služby, dne
4. května 2013 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, z důvodu absence
předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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
vysílání Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:27383, na porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události,
respektive reportáže týkající se smlouvy o provozování letecké záchranné služby (dále
jen LZS), dne 4. května 2013 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24. V reportáži
nebyly použity všechny v té době známé informace o případu, reportáž vyzněla jako
kriminalizace exministra Julínka, k čemuž byla použita zavádějící rétorika a
manipulativní řazení faktů, z nichž divák mohl nabýt dojmu o jednoznačnosti viny
exministra, potažmo ODS, spočívající v přijetí sponzorských darů od soukromých firem,

jimž byla vzápětí přidělena licence na provozování LZS a byly s nimi sepsány pro stát
nevýhodné smlouvy, ačkoli ve skutečnosti tyto smlouvy pro stát nevýhodné nebyly.
Souvislost mezi sponzorskými dary a smlouvami o provozováním LZS prokázána
nebyla, a v reportáži tak nebyl důvod tyto dvě skutečnosti spojovat a přesvědčovat
diváka o pochybném jednání ze strany ODS a jejích představitelů. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
9. 2013/566/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Překupníci skupují věci z
exekucí/18.5.2013/19:00 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
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 9.
ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:27383, správní řízení vedené pro možné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Události,
resp. reportáže Překupníci skupují věci z exekucí, dne 18. května 2013 od 19:00 hodin
na programu ČT 1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení řízení.
9-1-0
10. 2013/780/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/Nevýhodné smlouvy VZP
ohrozily důchodce v domovech/22.7.2013/21:45 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
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 9.
ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:27383, správní řízení vedené pro možné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním odvysíláním
reportáže „Nevýhodné smlouvy VZP ohrozily důchodce v domovech“ dne 22. července
2013 v rámci pořadu Reportéři ČT od 21:45 hodin na programu ČT1, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
12-0-0
11. 2012/850/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kajínek/14.10.2012/20:20/ohrožení dětí
a mládeže (násilné scény, tělesné a duševní utrpení) - 250 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6 A 140/2013, ze dne
14. listopadu 2013, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. proti
rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2013, sp.zn. 2012/850/DRD/CET, č.j. DRD/1579/CET,
kterým byla provozovateli uložena pokuta ve výši 250 000 Kč pro porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním filmu
Kajínek, dne 14. října 2012 ve 20:20 hodin na programu Nova.
11-0-0
12. 2006/362/kov/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VyVolení 2/14.3.2006/18:34 + 21:20
- 200 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu
2013, č.j. 7A 10/2010, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2006.
č.j. jfu/8639/06, jfu/8640/06 a jfu/8681/06, kterými Rada uložila provozovateli, FTV
Prima, spol. s r.o., pokuty ve výši 200 000 Kč, 250 000 Kč a 200 000 Kč za porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu VyVolení

2 dne 14. března 2006 od 21:20 hodin, dne 15. března 2006 od 18:34 a 19:52 hodin a
dne 16. března 2006 od 21:20 hodin, to vše na programu Prima televize.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 9. ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené
pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu VyVolení 2 dne 14. března 2006 od 21:20 hodin na
programu Prima televize, neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty
dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada)coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon
č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu VyVolení 2 dne 14.
března 2006 od 21:20 hodin na programu Prima televize, který obsahoval prezentaci
manipulativního úkolu, poškozujícího lidské vztahy a lidskou důstojnost, prezentaci
alkoholu a jeho konzumaci, prezentaci kouření jako pravidelné a každodenní součásti
života mladých lidí a dále vulgární verbální agresivitu, čímž se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 06.00 do 22.00 hodin pořady, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 9. ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené
pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu VyVolení 2 dne 15. března 2006 od 18:34 hodin a 19:52
hodin na programu Prima televize, neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté
prekluzivní lhůty dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada)coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon
č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadů VyVolení 2 dne 15.
března 2006 od 18:34 a 19:52 hodin na programu Prima televize, které obsahovaly
prezentaci manipulativních úkolů, poškozujících lidské vztahy a lidskou důstojnost,
vulgární a jinak nevhodnou komunikaci, slovní prezentaci alkoholu a častou prezentaci
kouření jako běžné a nezbytné součásti života mladých lidí, čímž se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 06.00 do 22.00 hodin pořady, které by

mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 9. ledna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené
pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu VyVolení 2 dne 16. března 2006 od 21:20 hodin na
programu Prima televize, neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty
dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada)coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon
č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu VyVolení 2 dne 16.
března 2006 od 21:20 hodin na programu Prima televize, který obsahoval nemravné a
jinak ohrožující manipulace ze strany štábu a prezentaci kouření jako pravidelné, nutné
a každodenní potřeby mladých lidí, čímž se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
vysílání v době od 06.00 do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
13. 2008/1300/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/PRIMA/Mrož/mut 4/1.6.2008/18:53:26 neoddělená reklama - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 119/2012 - 36,
kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 6 A 15/2011 – 140 a
rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009 č.j. vav/3680/09 a vav/3679/09, kterými byla
udělena pokuta vždy 50 000,- Kč provozovateli Česká televize za odvysílání reklamy
Mrož (mutace 3 a 4) v premiéře dne 1. čevna 2008 na programu ČT1, která byla
provozovatelem vysílání označena jako sponzor pořadu, čímž došlo k porušení
povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Věc byla vrácena
Radě k dalším řízením.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 dne 9. ledna 2014 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 147 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
odvysílal označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (mutace 3) uvedené premiérově dne
1. června 2008 v čase 18:45:20 hodin na programu ČT1, které bylo neoddělenou
reklamou, neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.

12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 dne 9. ledna 2014 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 147 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
odvysílal označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (mutace 4) uvedené premiérově dne
1. června 2008 v čase 18:53:26 hodin na programu ČT1, které bylo neoddělenou
reklamou, neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00
Praha 4, na porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění
účinném v době odvysílání předmětného obchodního sdělení,kterého se dopustil tím, že
odvysílal označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (mutace 3) uvedené premiérově dne
1. června 2008 v čase 18:45:20 hodin na programu ČT1, které bylo neoddělenou
reklamou, neboť obsahovalo reklamní příběh, který měl za cíl přesvědčit diváka o koupi
výrobku za pomoci prvku pozitivního hodnocení daného produktu někým, kdo je vnímán
jako autorita, celebrita či jinak kladně charakterizovaná osobnost (v tomto konkrétním
případě na dětského diváka působící oblíbené animované pohádkové postavy). Spot ve
svém komplexním vyznění představoval propagaci výrobku sponzora, nikoliv oznámení
o sponzorování pořadu. Tím byla porušena povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělené od ostatních částí programu. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00
Praha 4, na porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění
účinném v době odvysílání předmětného obchodního sdělení,kterého se dopustil tím, že
odvysílal označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (mutace 4) uvedené premiérově dne
1. června 2008 v čase 18:53:26 hodin na programu ČT1, které bylo neoddělenou
reklamou, neboť obsahovalo reklamní příběh, který měl za cíl přesvědčit diváka o koupi
výrobku za pomoci prvku pozitivního hodnocení daného produktu někým, kdo je vnímán
jako autorita, celebrita či jinak kladně charakterizovaná osobnost (v tomto konkrétním
případě na dětského diváka působící oblíbené animované pohádkové postavy). Spot ve
svém komplexním vyznění představoval propagaci výrobku sponzora, nikoliv oznámení
o sponzorování pořadu. Tím byla porušena povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělené od ostatních částí programu. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
14. 0984(2013): ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.;

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA
HOLDING, a.s, IČ 285 11 198, Palackého 924/105, 612 00 Brno, ve věci obchodního
sdělení Dr. MAX, které bylo odvysíláno dne 14. 10. 2013 na programu Nova.
12-0-0
15. 2013/882/RUD/Che: Chello Central Europe s.r.o.; Minimax/neumožnění snadného,
přímého a trvalého přístupu k informaci o tom, že orgánem dohledu je Rada - reakce
na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Chello Central Europe s. r. o., IČ:
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, 186 00, na uložené upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb. , kterého se
provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu MINIMAX, ani na webových
stránkách programu neumožnil divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání.
9-0-0
16. 2013/489/zab/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přesun stanoviště kmitočtu Benešov Kozmice 89,3
MHz / 5 kW - rozhodnutí
- 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 JOE Media s.r.o.
IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 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), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3
MHz / 5 kW na BENESOV LBOSIN 89,3 MHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská
187/16, PSČ 143 00 souhlas ke změně 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), spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz / 5 kW na BENESOV LBOSIN 89,3 MHz / 5 kW
na nové souřadnice WGS 84: 14 49 32 / 49 47 36
12-0-0
17. 2013/979/bar/LON: LONDA spol. s r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu s
převodem obchodních podílů
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli
LONDA, spol. s r. o. se sídlem Křemencova 4/175, 110 00 Praha-Nové Město,
identifikační číslo 49241931, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu Ing.
Ivana Baťky a obchodního podílu společnosti EUROCAST GmbH Radio Venture &
Management ve společnosti provozovatele na společnost AGROFERT, a. s. se sídlem
Pyšelská 2/2327, 149 00 Praha-Chodov, identifikační číslo 26185610
12-0-0
18. 1049(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání RV
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 12565/2013) posluchače na negativní vyznění
prvních zpráv v relaci Dobré ráno odvysílané dne 10.12. 2013 od 05:00 na programu
Český rozhlas Ostrava (1); Rada se seznámila se stížností (č.j. 13009/2013) na
neodvysílání příspěvku, který nebyl vybrán v rámci soutěže k pořadu Příběhy 20. Století
(2); Rada se seznámila s potvrzením (č.j. 12620/2013) Rady Českého rozhlasu o
převzetí postoupeného podnětu (3); Rada se seznámila se stížností (č.j. 13101/2013)
na zrušení pořadu „Písničky od srdce“ na programu ČRo 2 (4); Rada se seznámila se
stížností (č.j. 8/2014) na rušení některých pořadů („Písničky od srdce“, „Folklorní
notování“) na programu ČRo 2 (5); Rada se seznámila se stížnostmi (č.j. 5/2014,
6/2014, 7/2014, 35/2014) na změny ve vysílání programu ČRo Pardubice (6,7,8,9);

Rada se seznámila se stížností (č.j. 12962/2013) posluchače na odvysílání reklam na
elektronickou cigaretu, které byly odvysílány dne 9.12.2013 v 15:40 na programu
Country Radio provozovatele InFin s.r.o nebo dne 26.11.2013 v 09:38, 17.11.2013 v
10:41 a 28.11. 2013 v 10:41 na programu Kiss Morava provozovatele Radio
Investments s.r.o.(10); Rada se seznámila s analýzou pořadu Ranní show, který byl
odvysílán dne 6. prosince 2013 v čase od 09:09:45 do 09:16:00 hodin na programu
EVROPA 2 a shledala, že jeho odvysíláním se provozovatel EVROPA 2, s.r.o.
nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb. (11).
12-0-0
19. 1044(2013): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 16.
prosince 2013, ČESKÝ ROZHLAS (program ČRo Radiožurnál; 94,6 MHz Praha) dne
16. prosince 2013, ČESKÝ ROZHLAS (ČRo Dvojka; 91,2 MHz Praha) dne 16. prosince
2013, InFin, s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne 16.
prosince 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 16. prosince
2013, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 16. prosince
2013 a Radio Investments s.r.o. (program Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 16. prosince
2013
12-0-0
20. 0816(2013): LONDA spol. s r. o. / Rádio Impuls; pořad Téma dne vysílaný 19. 9.
2013 – podání vysvětlení
- Rada bere na vědomí podání vysvětlení provozovatelem LONDA, spol. s r. o., na
základě jakého klíče byly vybírány příspěvky posluchačů zařazené do vysílání programu
RÁDIO IMPULS v rámci bloku „Téma dne“ dne 19. září 2013 (5.00 – 10.00 hod.)
12-0-0
21. 0791(2013): Frekvence 1, a.s.; FREKVENCE 1/Mediální analýza pořadu "Pressklub
Frekvence 1"
- Rada se seznámila s vysvětlením (č.j. 11989/2013) provozovatele Frekvence 1, a.s.,
na základě jakého klíče byli v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 zváni představitelé
parlamentních politických stran do pořadu Pressklub na programu FREKVENCE 1 a z
jakého důvodu v tomto období nebyl hostem tohoto pořadu žádný zástupce KSČM a
strany LIDEM.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), coby ústřední správní úřad,
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ 120 00, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel
dopustil tím, že v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 nebyl hostem pořadu Pressklub
žádný zástupce politických stran KSČM a strany LIDEM, čímž provozovatel porušil
povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory
nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském životě. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
- Rada se seznámila s vysvětlením (č.j. 12477/2013) provozovatele Frekvence 1, a.s., z
jakého důvodu byla ukázka výpovědi Lenky Bradáčové, která měla prohlásit, dle slov
moderátora, že „pan Martinec, šéf protikorupční policie takzvaně organizuje na ní kauzu

a že to prodává“, zařazena až do vysílání pořadu Pressklub dne 13. 4. 2013 a nikoli dne
24. 3. 2013, kdy byla Bradáčová hostem pořadu a z jakého důvodu byla tato ukázka
výpovědi Lenky Bradáčové moderátorem uvedena způsobem odkazujícím právě na
vysílání dne 24. 3. 2013.
12-0-0
22. 2011/938/zab: Radio Investments s. r. o.; žádost o přidělení kmitočtů: Rosice 91,4
MHz / 200 W, Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W, Náchod 101,2 MHz / 200 W, Rakovník
107,6 MHz / 200 W a změnu stanoviště kmitočtu Trutnov 91,4 MHz_ informace o
rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 28.
listopadu 2013, sp. zn. 4 As 90/2012, kterým byly zamítnuty kasační stížnosti proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. Října 2012, č.j. 6A 105/2012-59, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení předchozího souhlasu se změnou územního
rozsahu vysílání spočívající v přidělení souboru technických parametrů Rosice 91,4
MHz/100W pro vysílání programu Radio Beat.
12-0-0
23. 2010/1134/zab/COU: InFin, s. r. o. / COUNTRY RADIO; žádost o přidělení kmitočtů
87,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město – informace
o rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu České republiky čj. 8As
51/2013-55 ze dne 26. 11. 2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku
Městského soudu v Praze čj. 6A 185/2012-63 ze dne 26. 3. 2013, jímž bylo zrušeno
rozhodnutí Rady čj. 2010/1134/zab/COU ze dne 2. 10. 2012
12-0-0
24. 2011/1018/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Ostrava město
90,4 MHz / 100 W - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2013,
vydaným pod sp. zn. 5 A 151/2013 – 64, kterým byla zamítnuta žaloba společností
Route Radio, s.r.o. a JUKE BOX, s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1018/zab, č.j.
STR/2372/2013, kterým Rada udělila společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Ostrava město 90,4 MHz / 100 W pro program Radio Beat na
dobu 8 let.
12-0-0
25. 1048(2013): Český telekomunikační úřad; Návrh Strategie správy spektra - k
připomínkám
- Rada se seznámila s návrhem dokumentu Strategie správy spektra zveřejněného
Českým telekomunikačním úřadem
10-0-0
26. 2013/1023/FIA/its: itself s.r.o. / MORAVIANET - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – změna označení názvu programu, změna územního rozsahu
vysílání, změna licenčních podmínek – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí
4343/11, Židenice, 628 00 Brno (licence sp. zn.: 2012/464/FIA/SEL, č.j.: FIA/2368/2012
ze dne 26. června 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), c), d) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování vysílání
programu MORAVIANET prostřednictvím kabelových systémů, spočívající: a) ve změně
označení názvu programu z MORAVIANET na selfnet; b) ve změně územního rozsahu
vysílání, jeho rozšířením o katastrální území v České republice dle vyhlášky č. 412/2008
Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami
zemědělských pozemků, v platném znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o

územním členění státu, v platném znění; c) ve změně licenčních podmínek,
spočívajících ve změně dalších programových podmínek programu MORAVIANET, dle
žádosti č.j.: 12400 ze dne 6. prosince 2013 a doplnění žádosti ze dne 17. prosince
2013, č.j.: 12754
9-0-0
27. 2012/309/sve/PAN: PANORAMA, stavební bytové družstvo - zastavení správního
řízení
- Rada se seznámila se sdělením Českého telekomunikačního úřadu, doručeným dne
28. listopadu 2013, č.j. ČTÚ-112 324/2013-637, o místním šetření, spočívajícím ve
zjištění relevantních technických skutečností o faktickém stavu provozování
elektronických sítí v rozsahu domů spravovaných stavebním bytovým družstvem
PANORAMA.
12-0-0
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení s
účastníkem řízení PANORAMA, stavební bytové družstvo, IČ 00050211, sídlo: Uherský
Brod, Horní Valy 2074, PSČ 688 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb. (kterého se měl dopustit tím, že nepožádal Radu o oprávnění k
převzatému vysílání prostřednictvím kabelových systémů), neboť přijímané televizní
programy jsou vedeny závěsnými kabely, které nepřekračují pozemní komunikace a
společný příjem není obchodně využíván a nejedná se tedy o převzaté vysílání podle
zákona č. 231/2001 Sb., čímž odpadl důvod správního řízení
12-0-0
28. 2013/736/FIA/Čes: České Radiokomunikace a.s. / IČ 247 38 875 – převzaté
rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T,
DVB–T2, DAB – registrace - žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad přihlášky k
registraci
- Rada prodlužuje provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 dle § 39 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, lhůtu k odstranění vad přihlášky k registraci do 31.
března 2014, dle žádosti č.j.: 12873 ze dne 20. prosince 2013.
12-0-0
29. 1035(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 25224905, sídlo:
Plzeň 3, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2011/942/fia/RTI ze dne 13. prosince 2011,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový
program RADIO 1; v rozsahu dle podání č.j. 12715 doručeného dne 13. prosince 2013
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 25619471, sídlo:
Příbram 2, Pod Hvězdárnou 453, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2009/333/KOZ/TEL ze dne 24. března
2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český
rozhlasový program ČRo RETRO Šťastné a veselé; v rozsahu dle podání č.j. 12758
doručeného dne 16. prosince 2013
12-0-0
30. 1010(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 13 oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0

31. 0016(2014): Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11-0-0
32. 0020(2014): Formulář na webu RRTV - žádost ombudsmana o informaci
- Rada schvaluje odpověď podle předloženého návrhu.
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

