Zápis z 3. zasedání, konaného dne 31. 1. 2012
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Rozehnal, Bezouška, Matulka, Ondrová, Pejřil, Bouška,
Krejčí, Jehlička
Omluveni: Kostrhun
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 3. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 0069(2012): Výroční zpráva 2011
- Rada se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2011 a uloţila Úřadu provedení změn
dle připomínek
9-0-0
3. 2012/37/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051/ DISNEY
JUNIOR – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice – ústní jednání dne 31. ledna 2012, 13,30 hodin – rozhodnutí o
udělení licence
- Rada uděluje společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se
sídlem PETER WILEY, 3 QUEEN CAROLINE STREET, HAMMERSMITH, LONDON
W6 9PE, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační
sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, dle
§ 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název) programu: DISNEY JUNIOR;
základní programová specifikace: Kombinace hraných a kreslených pořadů určených
dětem předškolního a raného školního věku ve věku 2 - 7 let ; výčet států, na jejichţ
území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polská republika, Republika
Slovinsko, Chorvatská republika, Bosna a Hercegovina, Bulharská republika, Česká
republika, Republika Srbsko, Slovenská republika, Rumunsko, Turecká republika,
Kyperská republika, Ázerbájdţánská republika, Gruzie, Uzbekistánská republika,
Republika Kazachstán, Kyrgyzská republika, Republika Turkmenistán, Republika
Tádţikistán, Maltská republika, Angolská republika, Beninská republika, Botswanská
republika, Burkina Faso, Burundská republika, Kamerunská republika, Kapverdská
republika, Středoafrická republika, Čadská republika, Komorský svaz, Republika Kongo,
Demokratická republika Kongo, Pobřeţí slonoviny, Dţibutská republika, Republika
Rovníková Guinea, Eritrejský stát, Etiopská federativní demokratická republika,
Gabonská republika, Ghanská republika, Guinejská republika, Republika Guinea Bissau, Keňská republika, Království Lesotho, Liberijská republika, Madagaskarská
republika, Republika Malawi, Malijská republika, Mauricijská republika, Mayotte,
Mozambická republika, Namibijská republika, Republika Niger, Nigerijská federativní
republika, Francouzský zámořský kraj a zámořský departement Réunion, Rwandská
republika, Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychelská republika,
Senegalská republika, Republika Sierra Leone, Jihoafrická republika, Svatá Helena,
Svazijské království, Sjednocená tanzanská republika, Gambijská republika, Republika
Togo, Ugandská republika, Zambijská republika, Republika Zimbabwe, Alţírská
demokratická a lidová republika, Království Bahrajn, Egyptská arabská republika,
Iránská islámská republika, Irácká republika, Jordánské hášimovské království, Stát
Kuvajt, Libanonská republika, Velká libyjská arabská lidová socialistická dţamáhíríje,
Islámská republika Mauretánie, Marocké království, Sultanát Omán, Stát Katar,
Saudskoarabské království, Somálská demokratická republika, Súdánská republika,

Syrská arabská republika, Tuniská republika, Spojené arabské emiráty, Jemenská
republika; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně dle
ţádosti ze dne 11. ledna 2012, č.j.: 480 ve znění upřesnění ze dne 19. ledna 2012 , č.j.:
908
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Polské republiky,
Republiky Slovinsko, Bulharské republiky, Slovenské republiky, Rumunska, Kyperské
republiky a Maltské republiky, na jejichţ území bude televizní vysílání zcela nebo
převáţně směřováno o udělení licence společnosti THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, IČ 530051, se sídlem PETER WILEY, 3 QUEEN CAROLINE STREET,
HAMMERSMITH, LONDON W6 9PE, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle,
Lomnického 1705/5, k televiznímu vysílání programu DISNEY JUNIOR šířeného
prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací: Kombinace hraných a
kreslených pořadů určených dětem předškolního a raného školního věku ve věku 2 - 7
let; hlavní jazyk vysílání: angličtina
8-0-0
4. 2012/70/CHU/JET: Disney Channels (Benelux) B.V., organizační složka; Disney XD nedodání kompletního záznamu
- 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 Disney Channels (Benelux)
B.V., organizační sloţka, IČ 28481143, sídlem Mánesova 1078/5, Praha 2, PSČ 12000,
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe Radě nezapůjčil záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání
programu Disney XD vysílaného v Polsku z časového úseku od 0.00 hodin dne 30.
listopadu 2011 do 24.00 hodin dne 1. prosince 2011 (tzn. 48 hodin vysílání), k němuţ
byl vyzván, ale poskytl pouze záznam vysílání od 23:46:23 hodin dne 29. listopadu
2011 do 19:01:22 dne 30. listopadu 2011 a od 22:31:23 hodin dne 1. prosince 2011 do
00:01:19 hodin dne 2. prosince 2011 (chybí tedy úsek od 19:01:23 hodin dne 30.
listopadu 2011 do 22:31:22 hodin dne 1. prosince 2011). Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
11-0-0
5. 0086(2012): Povinnosti dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s rozborem problematiky naplňování povinností dle § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
6. 0087(2012): ČESKÁ TELEVIZE; naplňování audiopopisů - ČT
- 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, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá, aby
provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona zpřístupnil alespoň 10 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postiţením, neboť v období 16.–20. ledna
2012 vysílání programů ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 neobsahovalo ţádné audiopopisy.
10-0-0

8. 0049(2012): Analýza obchodních sdělení listopad 2011
- Rada se seznámila s průběhem a výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc
listopad 2011.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o
stanovisko k povaze zdravotních tvrzení obsaţených v označení sponzora na produkt
Fytofontána VIROSTOP, které bylo premiérově odvysílano dne 6. listopadu 2011 od
17:23:38 hodin na programu Nova, a zároveň ve věci posouzení kategorizace
nabízeného produktu Fytofontána virostop.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o
stanovisko k povaze zdravotních tvrzení obsaţených v teleshoppingu na produkty
Allivictus, který byl premiérově odvysílan dne 12. listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na
programu Prima televize, a zároveň ve věci posouzení kategorizace nabízených
produktů Allivictus.
10-0-0
9. 0051(2012): Různí provozovatelé; Souhrn podání OATV 3/2012
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 10. ledna 2012 - 24. ledna 2012: Česká televize/ČT1 - reportáţ
Zabijačka veřejně pod pokutou v pořadu Události, vysílaném dne 17. ledna 2012 od
19:00 hodin na programu ČT1; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ Ostravský zubař
Zháněl měl zřejmě AIDS v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 14. ledna 2012 od
19:30 hodin na programu NOVA; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - pořad Pobřeţní
lýtka, vysílaný dne 14. ledna 2012 od 17:10 hodin na programu Prima COOL; Česká
televize/ČT1 - pořad Ţivot je ples, vysílaný dne 9. ledna 2012 od 20:00 hodin na
programu ČT1; Česká televize/ČT2 - pořad Po stopách třetího odboje, vysílaný dne 17.
ledna 2012 od 20:50 hodin na programu ČT2; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family pořad Krimi zprávy, vysílaný dne 8. ledna 2012 na programu Prima family; Česká
televize/ČT1 - reportáţ Střelba v Tanvaldu v pořadu Události, vysílaném dne 1. ledna
2012 na programu ČT1; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - dotaz
místopředsedkyně petičního výboru PS ČR ohledně kauzy nepokojů na Šluknovsku;
CET 21 spol. s r.o./NOVA - stíţnost ARAS na nečitelnost závěrečných titulků pořadů;
Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na uvádění amerických pořadů; Česká
televize/nekonkrétní program - stíţnost na způsob tlumočení rozhovorů s cizinci;
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na reklamní bloky a způsob
vyjadřování v televizi; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na
programovou skladbu televizních programů; Česká televize/nekonkrétní program stíţnost na nedodrţování kvót skrytých titulků na České televizi; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na slovenštinu v televizním vysílání; Česká
televize/nekonkrétní program - stíţnost na slovenštinu v televizním vysílání; Česká
televize/ČT24 - reakce na korespondenci Rady.
11-0-0
- 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, sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Události,
resp. reportáţe s názvem Zabijačka veřejně pod pokutou dne 17. ledna 2012 v 19:00
hodin na programu ČT1, která nedbala zásad objektivity a vyváţenosti, neboť vyznění
celé reportáţe uvádělo v diváky v omyl tím, ţe informovalo o tom, ţe novelou

veterinárního zákona vynucenou nařízením Evropské unie jsou od 1.1.2012 zakázány
tradiční veřejné zabijačky. Tím došlo k uvedení fakticky chybné informace, neboť jiţ
před novelou veterinárního zákona bylo moţno poráţet prasata pouze pro domácí účely
a nebo na jatkách, nikoliv na tradiční veřejné zabijačce, o které mluví reportáţ.
11-0-0
10. 2012/53/RUD/TV : TV GIMI, a.s.; TV GIMI - změna licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č.
500/2004 Sb.") vydala dne 31. ledna 2012 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli,
TV GIMI a.s., IČ: 25156527, se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice,
souhlas se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení licence spis. zn.:
2008/215/cun/TV, ze dne 8. dubna 2008, spočívající ve změně programového
schématu v rozsahu dle ţádosti doručené Radě dne 12. ledna 2012, č.j. 511/2012.
10-0-0
11. 2011/676/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Love/21.4.11/Regulus neoddělená reklama
- 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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, odvysíláním obchodního sdělení Regulus, uvedeného jako
"sponzor počasí", dne 21. dubna 2011 od 6:28:46 hodin na programu Prima love
premiérově a dále v reprízách dne 21. dubna 2011 od 7:28:46 hodin a 28. dubna 2011
od 6:28:46 hodin a od 7:28:47 hodin na témţe programu, neboť nebyla naplněna
podmínka předchozího upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
11-0-0
- 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 FTV Prima, spol., s r. o. IČ: 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, na porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu,
odvysíláním obchodního sdělení Regulus, uvedeného jako "sponzor počasí", dne 21.
dubna 2011 od 6:28:46 hodin na programu Prima love premiérově a dále v reprízách
dne 21. dubna 2011 od 7:28:46 hodin a 28. dubna 2011 od 6:28:46 hodin a od 7:28:47
hodin na témţe programu, které obsahovalo tyto reklamní prvky: kvalitativní hodnocení
(„spolehlivý dodavatel“), podrobná specifikace produktů a sluţeb („dodavatel tepelné
techniky pro vyuţití obnovitelných zdrojů energie“), která je obohacena ještě o reklamní
slogan „Regulus úsporné řešení pro vaše topení“, obsahující přímé oslovení diváků spotřebitelů. Navíc je v obchodním sdělení zahrnut kontakt v podobě internetové
adresy, kde je moţné produkty a sluţby objednat. Obchodní sdělení má výrazně
dynamické zpracování, které podtrhuje jeho reklamní charakter. Sestává z řady záběrů
dokumentujících produkty firmy a činnost firmy za účelem její propagace. Obchodní
sdělení tak naplňuje definiční znaky reklamy. Odvysílání premiéry, ani ţádné z repríz ve
vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání

rozeznatelné. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení tohoto upozornění.
11-0-0
12. 2011/804/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Cool/21.5.2011/13:34:14 - Frag 11
- 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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, odvysíláním obchodního sdělení Frag 11 dne 21. května 2011 v
13:34:14 hodin premiérově na programu Prima Cool a následně v reprízách dne 21.
května 2011 v 14:00:05 hodin na témţe programu a dne 28. května 2011 v 13:43:50
hodin a 14:09:36 hodin na témţe programu, neboť nebyla naplněna podmínka
předchozího upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00
Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., odvysíláním obchodního sdělení Frag 11 dne 21. května 2011 v 13:34:14 hodin
premiérově na programu Prima Cool a následně v reprízách dne 21. května 2011 v
14:00:05 hodin na témţe programu a dne 28. května 2011 v 13:43:50 hodin a 14:09:36
hodin na témţe programu, které obsahovalo reklamní prvky, přičemţ v něm byly
prostřednictvím zvukového komentáře i vizuální stránky prezentovány vlastnosti
nabízeného produktu - v konkrétním čísle časopisu Frag 11 bylo listováno, dokonce na
některých stránkách daného čísla byl záběr pozastaven na delší dobu, takţe bylo
moţné přečíst nadpisy a podtituly. O obsahu časopisu nás rovněţ informoval
doprovodný komentář "s tématem co hrát na facebooku a měsíčním hraním 700 her",
který měl rovněţ chrakter kvantitativního výčtu vlastností. Vytyčeným rozsahem
vlastností časopisu spadá obchodní sdělení nad rámec běţné prezentace produktu v
rámci označení sponzora a nabývá definičních znaků reklamy. Odvysílání premiéry
dané reklamy, ani ţádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně nikterak odděleno od
ostatních částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné. Rada
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
11-0-0
13. 2008/1041/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/1. Zprávy+Zprávy TV
Prima+Nedělní partie/týraný chlapec v Kuřimi - SPOJENÍ 2008/289-297 - 9x 100 000Kč
- 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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15908, se
sídlem Na ţertvách 24/132, Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe
v pořadu 1. zprávy, dne 9. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, v
pořadu 1. zprávy, dne 10. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, v
pořadu 1. zprávy dne 12. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, v

pořadu Nedělní partie dne 13. ledna 2008 od 13:00 hodin na programu Prima televize, v
pořadu 1. zprávy dne 13. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, v
pořadu 1. zprávy dne 16. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, v
pořadu Zprávy TV Prima dne 16. února 2008 od 19:30 hodin na programu Prima
televize, v pořadu 1. zprávy dne 17. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima
televize, v pořadu 1. zprávy dne 18. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima
televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi", neboť došlo k uplynutí subjektivní
prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) dle § 5 písm. a) a f) a § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132 na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v pořadu 1. zprávy,
dne 9. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal záběry
"týraného chlapce v Kuřimi" (nahý chlapec v komoře, ruce má svázány za zády, v
ústech má potravu, kteoru se snţí pozřít. V následujícím záběru je vidět nahého chlapce
v komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama, je vidět jeho přirození. V dalším
záběru je vidět nahého chlapce v komoře s levou rukou za zády, velkou část záběru
tvoří jeho obličej), v pořadu 1. zprávy, dne 10. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu
Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi" (nahý chlapec v komoře,
ruce má svázány za zády, v ústech má potravu, kterou se snaţí pozřít. V následujícím
záběru je vidět nahého chlapce v komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama, je
vidět jeho přirození. V dalším záběru je nahý chlapec zabírán ve chvíli, kdy se snaţí
pozřít potravu, při levém kraji obrazu je vidět část ruky dospělé osoby, která chlapci
podává další sousto. Dále je v reportáţi záběr nahého chlapce v komoře s levou rukou
za zády, velkou část záběru tvoří jeho obličej. Po střihu do studia je tento záběr ve
statické podobě vidět na zadní projekci. V další části reportáţe je pouţit znovu záběr
nahého chlapce v komoře s levou rukou za zády, velkou část záběru tvoří obličej
chlapce. Následuje záběr hlavy chlapce ve chvíli, kdy je z větší části odkloněn od
kamery. V dalším záběru ruka dospělé osoby dává nevybíravým způsobem potravu do
úst nahého clapce, je vidět větší část jeho obličeje. Opakuje se znovu záběr chlapce v
komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama, je vidět jeho přirození), v pořadu 1.
zprávy dne 12. ledna 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal záběry
"týraného chlapce v Kuřimi" (nahý chlapec v komoře v mírném predklonu se zapřenýma
rukama, je vidět jeho přirození. V dalším záběru ruka dospělé osoby dává nevybíravým
způsobem potravu do úst nahého chlapce, je vidět větší část jeho obličeje. Černobílé
záběry nahého chlapce v komoře doplňuje komentář: "Oba chlapci mají po celém těle
jizvy po řezání, v tříslech měli popáleniny, malému Ondrovi dokonce někdo uřízl kus
masa na hýţdi." Následuje záběr na televizi, ve které je puštěna videonahrávka z
komory, v záběru je hlava clapce. Další záběr nahého chlapce v komoře s levou rukou
za zády, velkou část záběru tvoří jeho obličej. V reportáţi bylo poté ještě jednou pouţito
záběru nahého chlapce v komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama je vidět
jeho přirození), v pořadu Nedělní partie dne 13. ledna 2008 od 13:00 hodin na programu
Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi" (nahého chlapce v komoře
s levou rukou za zády, velkou část záběru tvoří obličej chlapce. V dalším záběru ruka
dospělé osoby dává nevybíravým způsobem potravu do úst nahého chlapce, opět je
vidět větší část jeho obličeje), v pořadu 1. zprávy dne 13. ledna 2008 od 18:55 hodin na
programu Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi" (záběr na televizi,
ve které je puštěna videonahrávka z komory, v záběru je hlava chlapce. V reportáţi byl
dále pouţit záběr, kde je vidět nahého chlapce v komoře, ruce má svázány za zády, v
ústech má potravu, kterou se snaţí pozřít), v pořadu 1. zprávy dne 16. ledna 2008 od
18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi"
(nahý chlapec v komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama, je vidět jeho
přirození. V dalším záběru je nahý chlapec zabírán ve chvíli, kdy se snaţí pozřít

potravu, při levém kraji obrazu je vidět část ruky dospělé osoby, která chlapci podává
další sousto. Černobílé záběry nahého chlapce v komoře doplňuje komentář: "Podle
Mladé frotny lékaři na Barbořině těle našli jizvy a stopy po pálení, řezání a mlácení, tedy
následky po mučení podobnému jako u Ondřeje a Jakuba"), v pořadu Zprávy TV Prima
dne 16. února 2008 od 19:30 hodin na programu Prima televize odvysílal záběry
"týraného chlapce v Kuřimi" (nahý chlapec v komoře s levou rukou za zýdy, velkou část
záběru tvoří obličej clapce), v pořadu 1. zprávy dne 17. ledna 2008 od 18:55 hodin na
programu Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi" (nahý chlapec v
komoře v mírném předklonu se zapřenýma rukama, je vidět jeho přirození. V dalším
záběru je nahý chlapec zabírán ve chvíli, kdy se snaţí pozřít potravu, při levém kraji
obrazu je vidět část ruky dospělé osoby, která chlapci podává další sousto. V reportáţi
se později opakuje záběr nahého chlapce v komoře v mírném předklonu se zapřenýma
rukama, je vidět jeho přirození.), v pořadu 1. zprávy dne 18. ledna 2008 od 18:55 hodin
na programu Prima televize odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimy" (statický
záběr nahého chlapce v komoře s levou rukou za zády, velkou část záběru tvoří obličej
chlapce, dále statický záběr nahého chlapce v komoře ruce má svázány za zády, v
ústech má potravu, kterou se snaţí pozřít. Byl pouţit rovněţ záběr na televizi, ve které
je puštěna videonahrávka z komory, v záběru je hlava chlapce). Odvysíláním
uvedených záběrů došlo k bezdůvodnému zobrazení osoby vystavené těţkému
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem sniţujícím lidskou důstojnost. Rada
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
11-0-0
14. 2011/340/DRD/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o.; Info-kanál Horní Branná, Infokanál Lánov, Infokanál Batňovice, Koberovský zpravodaj, Info-kanál Háj ve Slezsku,
Maršovský zpravodaj, Kabelová televize Žacléř a TRIONET INFOKANÁL - snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - po upozornění
- 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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., sídlem
Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, I. č.: 15043355, správní řízení z moci
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, ţe neposkytuje divákům programů Info-kanál Horní Branná, Infokanál Lánov, Infokanál Batňovice, Koberovský zpravodaj, Info-kanál Háj ve Slezsku,
Maršovský zpravodaj, Kabelová televize Ţacléř a TRIONET INFOKANÁL snadný, přímý
a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
10-0-0
15. 2011/342/DRD/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o.; Info-kanál Lánov, Infokanál
Batňovice, Koberovský zpravodaj a Info-kanál Háj ve Slezsku - pouze prezentace v
aplikaci PowerPoint - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 31. ledna
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
sídlem Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, I. č.: 15043355, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v

průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod
správního řízení.
11-0-0

16. 2010/1108/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Alza.cz/mut 1,2/1.6.2010/06:00:25 neoddělená reklama - 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu
2011, č.j. č.j. 7 A 263/2011-45-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17.
května 2011, sp.zn. 2010/1104/RUD/ČES, kterým byla provozovateli, České televizi,
udělena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Alza.cz (sponzor pořadu;
sponzor počasí) dne 1. června 2010 v 06:09:36 hodin na programu ČT 24 a dále v 266
reprízách do 11. června 2010 na programech ČT1, ČT2 a ČT 24.
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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
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 31. ledna 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí hory, 140 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním
označení sponzora Alza.cz (sponzor pořadu; sponzor počasí) dne 1. června 2010 v
06:09:36 hodin na programu ČT 24 a dále v 266 reprízách do 11. června 2010 na
programech ČT1, ČT2 a ČT 24, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl
důvod správního řízení.
11-0-0
- Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.
listopadu 2011, č.j. č.j. 7 A 263/2011-45-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze
dne 17. května 2011, sp.zn. 2010/1104/RUD/ČES, kterým byla provozovateli, České
televizi, udělena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Alza.cz (sponzor pořadu;
sponzor počasí) dne 1. června 2010 v 06:09:36 hodin na programu ČT 24 a dále v 266
reprízách do 11. června 2010 na programech ČT1, ČT2 a ČT 24.
11-0-0
17. 2009/352/lem/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/GS Dormian/mut 2/7.11.2008/20:59:31 sponzor pořadu - 100 000Kč- rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 7 Ca 372/2009 ze dne 19.
12. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/7186/09, sp.zn.
2009/352/lem/ČTV, o uloţení pokutu ve výši 100 000,- Kč provozovateli Česká televize
z důvodu porušení § 48 odst. 4 písma. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo
dojít odvysíláním obchodního sdělení GS, produkt Dormian (sponzor pořadu, mutace 2),
s premiérou odvysílání dne 7.11.2008 v 20:59:31 hodin na programu ČT 1.
10-0-0
- Rada bere zpět kasační stíţnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze 7
Ca 372/2009 ze dne 19. 12. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j.
had/7186/09, sp.zn. 2009/352/lem/ČTV, o uloţení pokutu ve výši 100 000,- Kč
provozovateli Česká televize z důvodu porušení § 48 odst. 4 písma. a) zákona č.
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení GS, produkt
Dormian (sponzor pořadu, mutace 2), s premiérou odvysílání dne 7.11.2008 v 20:59:31
hodin na programu ČT 1.

11-0-0
- 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 31. ledna 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, sídlem: Kavčí hory, Praha
4, 140 74, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písma. a) zákona č.
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení GS, produkt
Dormian (sponzor pořadu, mutace 2), s premiérou odvysílání dne 7.11.2008 v 20:59:31
hodin na programu ČT 1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
pro vedení správního řízení.
11-0-0
18. 2010/8/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Jak se staví sen/26.10.09/21:2522:30 - skrytá reklama - 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu
2011, č.j. 6 A 265/2011 - 58 - 63, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne
31. 5. 2011, sp. zn.: 2010/8/LOJ/FTV, č.j. LOJ/1847/2011, jímţ byla provozovateli FTV
Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 100.000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb.,kterého se dopustil tím, ţe v pořadu Jak se staví sen
vysílaném na programu Prima televize dne 26. října 2009 v čase 21:25 aţ 22:30 hodin
odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci konkrétního podniku.
11-0-0
- Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.
listopadu 2011, č.j. 6 A 265/2011 - 58 - 63, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí
Rady ze dne 31. 5. 2011, sp. zn.: 2010/8/LOJ/FTV, č.j. LOJ/1847/2011, jímţ byla
provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 100.000,- Kč za porušení
§ 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v pořadu Jak
se staví sen vysílaném na programu Prima televize dne 26. října 2009 v čase 21:25 aţ
22:30 hodin odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci konkrétního podniku.
11-0-0
- 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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, odvysíláním pořadu Jak se staví sen vysílaném na programu Prima
televize dne 26. října 2009 v čase 21:25 aţ 22:30 hodin, neboť došlo k uplynutí
jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00
Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., ve znění účinném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním pořadu
Jak se staví sen na programu Prima televize dne 26. října 2009 v čase 21:25 aţ 22:30
hodin, neboť pořad obsahoval skrytou reklamu na konkrétní podnik, a to v takovéto
podobě: (časový úsek 5:51:26 – 5:51:45) Manţelka soutěţícího čte dopis od pořadatele:

„Protoţe víme, ţe jste veselá rodina, jeďte si uţít legraci do Středověké krčmy v
Dětenicích. Hezký. Hezký.“ Moderátor: „Já si myslím, ţe nejvíc se tam bude líbit Máji.“
Manţelka: „A pozítří se tam všichni potkáme na večeři…No a na to se těšíme, tam to
máme rádi.“ (časový úsek 5:51:54 – 5:52:04) Moderátor: „Přátelé, v těch Dětenicích je
to strašně hezký a já se tam nesmírně těším, to budete ještě koukat, co tam budeme
všechno dělat.“ Moderátor svá slova doprovází sugestivními gesty (např. olizováním),
(časový úsek 5:56:09 – 5:56:36) Moderátor: „…uţ dojeli do Dětenic. Nedaleký zámek
Dětenice v Českém ráji jim bude skvělou kulisou pro následující dny volna a na večeři
ve zdejší vyhlášené středověké krčmě s programem a nejlepším jídlem dorazí i náš
Pavel. Ještě bude velká legrace. Je to tak, kdo se dostane k nám do snu má proměnu
zadarmo a ještě si zadarmo uţije dovolenou s Pavlem. (časový úsek 6:14:29 – 6:14:44)
Moderátor: „..a naše rodinka, obdivující krásy Českého ráje kousek od Dětenic, kam uţ
večer půjdou na večeři do proslulé středověké krčmy plné záţitků a to nejen
gastronomických!“ (časový úsek 6:21:53 – 6:23:07) Záběry přímo z restaurace
„Středověká krčma“. Moderátor: „A konečně je tu to, na co se všichni těšíte. Chutná
večeře ve středověké krčmě v Dětenicích.“ Pomocí střihu ukazujíc jednotlivé bnousy
restaurace – klauny, tance na stole,..(časový úsek 6:27:03 – 6:27:10) Moderátor:
„Rodinka sice domů přijede ještě přejedena z Dětenic. Kde jsou váţně extrémně velké
porce, ale guláškem od Simony jistě nepohrdnou.“.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní od doručení upozornění.
11-0-0
19. 2009/562/BUR/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Černé ovce/Zeď/13.1.2009/12:35 - 100
000 KČ - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 55/2011 - 73,
kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 A 44 2010 – 39, jímţ byla
zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. 8683/2009, kterým byla udělena pokuta 100
000,- Kč provozovateli Česká televize za odvysílání pořadu Černé ovce, respektive
reportáţe Zeď, dne 13. ledna 2009 od 12.35 hodin na programu ČT 24, jímţ došlo k
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. tím, ţe předmětná reportáţ neposkytla
divákovi veškeré informace potřebné k tomu, aby si na věc mohl utvořit vlastní názor,
čímţ porušil povinnost poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů.
11-0-0
20. 2011/1003/RUD/TV : TV GIMI, a.s.; TV GIMI - nepožádání o souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci- reakce na upozornění
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, TV GIMI a.s., IČ: 25156527, se
sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice, k uloţenému upozornění na
porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe předem nepoţádal Radu o souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti
o licenci, respektive se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programové
skladby vysílání programu GIMI.
10-0-0
21. 2011/1150/RUD/CAB: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o.; Infokanál Prusinovice, Infokanál
Slopné, Infokanál Sehradice, Infokanál Soběchleby a Infokanál Újezd u Valašských
Klobouk - neposkytování informace
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, CABTEL mont Zlín s.r.o, IČ:
60696346, se sídlem Školní 234/ 763 15 Slušovice, k uloţenému upozornění na
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe dne 28. listopadu 2011 neposkytoval divákům programů Infokanál Prusinovice,
Infokanál Slopné, Infokanál Sehradice, Infokanál Soběchleby a Infokanál Újezd u
Valašských Klobouk snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání.

11-0-0
22. 0055(2012): ZAK TV s.r.o.; ZAK TV - oznámení technických překážek vysílání
- Rada se seznámila s Oznámením provozovatele, ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se
sídlem Prokopova 26, 301 00 Plzeň, o technických překáţkách vysílání programu R1
ZAK dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
23. 2008/711/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Opavia Diskito/mut
2/3.3.2008/21:20:31 - sponzor reklamní znělky - 1 500 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s ústavní stíţností provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. proti
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011, č. j. 6 As 10/2011,
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2010, č. j. 8 Ca 358/2009 – 57 a proti
rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, sp. zn. 2008/711/vav/FTV spojenou s návrhem
na zrušení ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
24. 0074(2012): Různí provozovatelé; Samoregulace zvukové intenzity reklamních
bloků
- Rada se seznámila s odpovědí ATO na výzvu Rady k samoregulaci zvukové intenzity
reklamních bloků.
10-0-0
25. 1010(2011): RADA ČESKÉ TELEVIZE; korespondence ve věci "nepřizpůsobiví"
- Rada se seznámila s vyjádřením Rady České televize k uţívání pojmu
„nepřizpůsobiví“ ve vysílání České televize.
11-0-0
26. 0054(2012): Různí provozovatelé; Informace o zaplacených pokutách bez soudního
řízení za rok 2011
- Rada se seznámila se zprávou o zaplacených pokutách bez soudního řízení za rok
2011.
11-0-0
27. 2012/38/had: Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve vztahu k činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva financí ČR ve věci změny zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
kterým se dle § 1 odst. 9 zakazuje propagace, reklamy a podpory prodeje loterií nebo
jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle loterijního zákona.
10-0-0
28. 0042(2012): Rozbor internetových stránek WWW.BLIKTV.CZ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání 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, ţádá pana
Martina Duška, bytem Bělkovice - Lašťany 656, PSČ 783 16, IČ 73818054, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese www.bliktv.cz. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
29. 2011/1139/dol/MBO: Město Boskovice; Upozornění na porušení zákona (§ 6 odst. 1
písm. a))
- Rada se seznámila s reakcí poskytovatele sluţby, Město Boskovice, IČ: 002 79 978,
se sídlem Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, PSČ 680 18, k uloţenému upozornění

na porušení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010, o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání
10-0-0
30. 2011/1140/dol/MBO: Město Boskovice; Upozornění na porušení zákona (§ 6 odst. 1
písm. c))
- Rada se seznámila s reakcí poskytovatele sluţby, Město Boskovice, IČ: 002 79 978,
se sídlem Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, PSČ 680 18, k uloţenému upozornění
na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010, o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání
10-0-0
31. 2012/62/dol/JAR: Jaroslav Vojtěch; Ukončení poskytování AVMSnV Video Liberec
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání Video Liberec, poskytované panem Jaroslavem Vojtěchem, IČ: 120 56 642,
bytem Stráţ nad Nisou, Werichova 451, PSČ: 463 03
11-0-0
32. 0075(2012): Různí provozovatelé; Zpřístupnění programů pro zrakově postižené
- Rada se seznámila s dopisem ATO týkajícím se otázky zpřístupnění programů pro
zrakově postiţené, tzv. audiopopisů.
11-0-0
33. 2011/1033/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rádio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Hodonín 103,6 MHz / 200 W a
Svitavy 107,8 MHz / 200 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o.
IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Hodonín Mikulčice 103,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje
provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10,
Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, o změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT
(licence Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín Mikulčice 103,6 MHz / 200 W z
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
10-0-0
34. 2011/900/zab/Jos: RADIO IBUR, s.r.o. / RADIO IBUR - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Boskovice 95,6 MHz /
100 W
- 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 ţádosti provozovatele RADIO IBUR, s.r.o.
IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 783 91 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RADIO RUBI ( licence č.j. Ru/114/01), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště
kmitočtu Boskovice 95,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
RADIO IBUR, s.r.o. IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 783 91
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO RUBI ( licence č.j.
Ru/114/01) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Boskovice 95,6 MHz / 100 W z
souřadnice 16E3803 / 49N2944 na 16E3801 / 49N2951. Vzhledem ke změně ostatních
technických parametrů stanovil Český telekomunikační úřad přídavný útlum anténního
vyzařovacího diagramu tohoto kmitočtu: 2 dB / 170 – 200°
10-0-0
35. 2012/77/hak/TON: Radio ProTon s.r.o.; Radio ProTon s.r.o./ Kiss Proton, žádost o
změnu licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli Radio ProTon, s.r.o. , IČ: 00869996, se sídlem Husova
58, 301 24 Plzeň souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss Proton
(licence Ru/171/99), dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek, konkrétně ve sníţení podílu mluveného slova ve všední
dny na 12% a o víkendech a o svátcích 10% a v úpravě programového schématu.
11-0-0
36. 2011/1043/bar/COU: COUNTRY RADIO s. r. o.; udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti COUNTRY RADIO s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 45270881, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO
na kmitočtu 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha,
kmitočtu 1062 kHz o vyzářeném výkonu 20/1 kW z vysílacího stanoviště Praha,
kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu
102,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa, kmitočtu
94,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště České Budějovice,
kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Hradec
Králové, kmitočtu 98,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Cheb,
kmitočtu 97,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary,
kmitočtu 87,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Kutná Hora,
kmitočtu 106,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mladá
Boleslav-Kosmonosy, kmitočtu 102,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Plzeň, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Rokycany I a kmitočtu 106,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Ústí nad Labem na dobu do 10. října 2025.
11-0-0
37. 2011/1132/STR/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. ; žádost o udělení transformační licene
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, sídlem Koperníkova
794/6, Praha 2, PSČ 120 00, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Orion
Morava se souborem technických parametrů Bystřice pod Hostýnem 89,3 MHz / 0,5
kW; Nový Jičín 95,9 MHz / 0,1 kW; Olomouc 95,6 MHz / 0,25 kW; Valašské Meziříčí /
99,8 MHz / 5 kW; Vsetín 101,7 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025.
11-0-0
38. 2011/770/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město
2
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Děčín město 2 92,7 MHz/ 200 W
11-0-0

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla
ţádost společnosti RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 60192682, o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání programu České Melodie šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,7
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město 2, neboť ve
stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky v ţádosti.
11-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla
ţádost společnosti RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 60192682, o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání programu PIGY RÁDIO šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,7
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město 2, neboť ve
stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky v ţádosti.
10-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla
ţádost společnosti Rádio Pálava s. r. o. se sídlem Brněnská 38/3163, 695 01 Hodonín,
identifikační číslo 26230780, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z
vysílacího stanoviště Děčín město 2, neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny
nedostatky v ţádosti.
11-0-0
39. 2011/773/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3
MHz/100 W
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz / 100 W.
11-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. odmítá ţádost
společnosti HAMCO. s. r.o. IČ: 476 68 692, se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí
97/7, PSČ 779 00 o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz / 100 W
neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky v ţádosti.
10-0-0
40. 2012/78/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1
kW
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW se
lhůtou pro doručení ţádostí do 9. března 2012 do 17:00 hodin
10-0-0
41. 0076(2012): BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; BBC Radiocom (Praha) s.r.o./ B B C, 5.1.
2012, analýza
- Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. vysílal na programu BBC dne 5. ledna
2012 od 00:00 do 24:00 hodin v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
11-0-0
42. 0071(2012): Různí provozovatelé; souhrn podání

- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1003/2012) na údajné protiprávní jednání
rozhlasové stanice Fajn Rádio; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1004/2012) na
údajné protiprávní jednání rozhlasové stanice Fajn Rádio; Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 944/2012) posluchače na neobjektivní a nevyváţené zpravodajství na
programu ČRo - 1 Radioţurnálu; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 945/2012)
posluchače na neobjektivní a nevyváţené zpravodajství na programu ČRo - 1
Radioţurnálu; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 949/2012) poluchače na pořad
Dámský klub; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 943/2012) posluchače na
programovou skladbu programů Českého rozhlasu; Rada se seznámila se stíţností (č.j.
11022/2011) posluchače na údajně klamavou reklamu vysílanou na programu Rádio
Impuls.
11-0-0
- Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 689/2012) na vysílání Český rozhlas /
Český rozhlas 1 Radioţurnál a shledala, ţe odvysílaný komentář na téma – Etické
pojetí dnešního íránského incidentu, který byl zařazen v rámci pořadu Ozvěny dne,
odvysílaného dne 11. 1. 2012 od 18:26 hodin, byl v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb.
11-0-0
- Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 811/2012) na vysílání Český rozhlas /
Český rozhlas 6 na odvysílaný pořad Volejte šestku - Souhlasíte s návrhem na
vyrovnání státu s církvemi?, ze dne 14. 1. 2012 od 20:10 hodin a rozhodla na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád poţádat dotčenou společnost
o podání vysvětlení postupu moderátorky pořadu.
11-0-0
- Rada se seznámila s podnětem posluchače (čj. 8958/2011 a 10668/2011) na vysílání
provozovatele Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radioţurnál a Český rozhlas Leonardo
a shledala, ţe při odvysílání pořadů a zpravodajských informací ve dnech 3. a 18. 11.
2011 nedošlo k porušení zákona č. 231/2001, Sb.
11-0-0
- Rada se seznámila s podnětem posluchače (čj. 329/2012) na vysílání provozovatele
Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radioţurnál a shledala, ţe při odvysílání pořadu O
Roma vakeren dne 7. ledna 2012 od 20:05 do 21:00 hodin nedošlo k porušení zákona
č. 231/2001, Sb.
11-0-0
43. 0072(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno) dne 16. ledna 2012,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; 104,3 MHz České Budějovice) dne 16.
ledna 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a program Kiss
jiţní Čechy; 97,7 MHz České Budějovice) dne 16. ledna 2012, Star Promotion, s.r.o.
(program Radio Hey Brno; 96,8 MHz Brno) dne 16. ledna 2012, ULTRAVOX s.r.o.
(program Radio Ethno; 90,7 MHz Praha) dne 16. ledna 2012 a EVROPA 2, spol. s r.o.
(program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 16. ledna 2012
11-0-0
44. 2011/771/zab: informace o odmítnutí žaloby MEDIA BOHEMIA a. s. proti vyhlášení
licenčního řízení se souborem technických parametrů Liberec-Vratislavice 107,4 MHz /
100 W
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze čj. 3A 210/2011-25 ze
dne 20. prosince 2011, kterým byla odmítnuta ţaloba provozovatele MEDIA BOHEMIA
a. s. proti úkonu, jímţ byl ţalobce vyrozuměn o vyhlášení licenční řízení sp. zn.

2011/771/zab o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu 107,4
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Liberec-Vratislavice.
11-0-0
45. 2008/879/WED/NON: NONSTOP s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Třebíč 101,7
MHz/100 W
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu
2011, č.j. 7A 271/2011-39-41, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele NONSTOP
s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/879/WED/NON, č.j. zab/2031/2011 ze dne 14.
června 2011, kterým nebyl udělen souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání
programu RÁDIO KROKODÝL, spočívajícího v přidělení kmitočtu Třebíč 101,7 MHz/100
W.
11-0-0
46. 2010/1134/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Děčín
87,6 MHz / 200 W, Liberec 103,1 MHz / 200 W, Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 94,6
MHz alt. 97,4 MHZ / 200 W
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2012,
č.j. 5A 245/2011 – 47, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 31. května 2011,
sp. zn. 2010/1134/zab/COU, č.j. : zab/1816/2011, kterým Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Děčín město 2 87,6 MHz/200 W (vysíláním zásobeno 57 465
obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení a
podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. a kterým neudělila
provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99) spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Děčín město 2 87,6
MHz/200 W, z důvodu podle § 21 odst. 3 zákona, neboť poţadovaná změna by vedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Věc byla Radě vrácena k dalšímu
řízení.
8-0-0
- Rada souhlasí s podanou kasační stíţností
8-1-0
Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky ve věci podání kasační stížnosti proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.1.2012 č.j. 5A 245/2011 – 47
Podání kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.1.2012
č.j. 5A 245/2011 - 47 povaţuji za nedůvodné a účelové. Právní názor Městského soudu
uvedený v odůvodnění jako rozhodnutí ohledně absence výpočtu tzv. bonity kmitočtu
opřeného o konkrétní stanovisko, ekonomickou analýzu či odborné posouzení, je
správný a odpovídající skutečnosti. Jestliţe Rada tomuto názoru Městského soudu
oponuje cestou kasační stíţnosti, pak ji k tomu vedou spíše praktické důvody (obtíţnost
provedení náleţitého ekonomického vyhodnocení), aniţ by mohla uplatnit relevantní
námitky charakteru právního.
47. 0012(2012): RADIO BONTON a.s.; žaloba proti rozhodnutím Rady; sp. zn. 8 A
261/2011
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze sp. zn. 8 A 261/2011 - 7678 ze dne 17. ledna 2012, doručeným Radě dne 19. ledna 2012 pod č.j. 916/2012,
kterým byla odmítnuta ţaloba společnosti RADIO BONTON, a.s.
8-0-0

48. 2008/1529/zab: licenční řízení Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W-po
rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2011,
č.j. 8A 296/2011 - 40-50, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1529/zab,
č.j. CUN/2317/2011 ze dne 2.6.2011 o udělení licence provozovateli Rádio dobrý den,
spol. s r.o. k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio „Dobrý den“ s vyuţitím
souboru technických parametrů Mladá Boleslav – Bradlec 103,5 MHz / 200 W, na dobu
8 let od právní moci tohoto rozhodnutí a zamítnuta ţádost společnosti MB-RADIO o
udělení licence s vyuţitím téhoţ souboru technických parametrů, a věc byla vrácena k
dalšímu řízení
9-0-0
- Rada souhlasí s podanou kasační stíţností
8-0-1
49. 2011/1018/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Ostrava město
90,4 MHz / 100 W
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o prověření
koordinace souboru technických parametrů Ostrava 90,4 MHz/100 W
9-0-0
50. 2012/16/FIA/TMO: TV MORAVA, s.r.o./ R1 MORAVA, Info tvm - Regionální televizní
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů - DVB-T; Televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – změna seznamu společníků, změna
společenské smlouvy a změna licenčních podmínek - předchozí souhlas; změna
ostatních skutečností – oznámení;
- Rada vydává provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ 258 26 841, se sídlem ul. 8.
května 497/37, PSČ 772 00, Olomouc, (licence č.j.: Ru/196/99/2565 ze dne 1. července
1999 a licence č.j.: Ru/283/02/3123 ze dne 3. prosince 2002) souhlas dle § 21 odst. 1
písm. e), d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou seznamu společníků, změnou
společenské smlouvy a změnou licenčních podmínek k licenci č.j.: Ru/196/99/2565,
týkající se připojovacích časů v rozsahu dle podání č.j. 169 ze dne 5. ledna 2012 ve
znění upřesnění ze dne 23. ledna 2012, č.j.: 1000
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV MORAVA, s.r.o., IČ 258 26 841,
se sídlem ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00, Olomouc, (licence č.j.: Ru/196/99/2565 ze
dne 1. července 1999 a licence č.j.: Ru/283/02/3123 ze dne 3. prosince 2002) dle § 21
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uváděných v ţádosti
o licenci, spočívající ve změně jednatelů dle oznámení č.j.: 169 ze dne 5. ledna 2012
9-0-0
51. 2012/46/zem/RTA: RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o./RTA JIŽNÍ ČECHY; televizní vysílání
šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - převod obchodního podílu (změna
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich
obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy) - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli RTA JIŢNÍ ČECHY s.r.o., IČ 46683321, České
Budějovice, Neplachova 2297/1, PSČ 370 04, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci č.j. Ru/216/97 ze dne 21. října 1997, dle § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně způsobu rozdělení hlasovacích
práv, výše vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a seznamu
společníků (převod obchodních podílů Ivo Brabce ve výši 4,49 % a Ivany Brabcové ve
výši 24,51 % na stávajícího většinového společníka, a to na společnost Regionální
Televizní Agentura, a.s., IČ 2679437, se sídlem Praha 1, Josefov, Břehová 40/1, PSČ
110 00), a s tím související změně společenské smlouvy, v rozsahu dle podání
doručeného dne 12. ledna 2012, č.j. 591 .

9-0-0
52. 2011/1093/sve/STU: RTA OSTRAVA s.r.o./RTA OSTRAVA - televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - změna vkladu společníků, výše jejich
obchodních podílů a společenské smlouvy - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o., IČ 47984392, Ostrava, Moravská
Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 702 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci č.j. Ru/216/97 ze dne 21. října 1997, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv,
výše vkladu jednotlivých společníků a jejich obchodních podílů na: společník Regionální
Televizní Agentura, a.s., IČ 2679437, se sídlem Praha 1, Josefov, Břehová 40/1, PSČ
110 00 – výše vkladu 200 000,- Kč, obchodní podíl 100%, a s tím související změně
společenské smlouvy, dle podání č.j. 9891 doručeného dne 8. prosince 2011 a č.j.
10982 doručeného dne 27. prosince 2011
9-0-0
53.
2011/1147/sve/MME:
MAME
Moravské
Budějovice,
s.r.o./MBi
(Moravskobudějovický infokanál) - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - prodloužení platnosti licence o 12 let
- Rada prodluţuje provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o, IČ 25570161, sídlo
Moravské Budějovice, Tovačovského sady 98, PSČ 767 02, dle § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. dobu platnosti licence č.j. Ru/228/02 k provozování televizního vysílání
programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) prostřednictvím kabelových systémů o
12 let; dle podání č.j. 10723 doručeného dne 12. prosince 2011
9-0-0
54. 2012/64/zem/Che: Chello Central Europe s.r.o./Minimax/TV Paprika/SPORT 2/ZONE
ROMANTICA/; Česká programová společnost spol. s r.o./Spektrum - televizní vysílání
šířené prostřednictvím družice - žádost o udělení souhlasu s fúzí právnických osob
provozovatelů vysílání s licencí na nástupnickou společnost Chello Central Europe
s.r.o.
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 28437322, se sídlem
Pobřeţní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8
zákona č. 231/2001 Sb., provozovatelů televizního vysílání, společností Česká
programová společnost spol. s r.o. a Chello Central Europe s.r.o., na jednu
nástupnickou společnost, a to na společnost Chello Central Europe s.r.o.
9-0-0
55. 2012/10/zem/NEJ: Nej TV a.s./INFO KANÁL NEJ-TV; televizní vysílání šířené v
kabelových systémech - změna označení (názvu) programu, územního rozsahu
vysílání, licenčních podmínek a dalších programových podmínek
- Rada vydává společnosti Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2, Francouzská
4/75, PSČ 12000, licence č.j. zem/4439/2010, spis. zn. 2010/1308/zem/Nej, ze dne 21.
prosince 2010, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to se
změnou označení (názvu) programu na Infokanál NEJ – TV, územního rozsahu vysílání
a licenčních podmínek spočívající ve změně dalších programových podmínek programu
Infokanál NEJ - TV a rozšíření vysílání o programy s názvy: Infokanál NEJ – TV –
Desná, Infokanál NEJ – TV – Dolní Benešov, Infokanál NEJ TV – Jiřetín, Infokanál NEJ
– TV – Noviny, Infokanál NEJ – TV – Příšovice, Infokanál NEJ – TV – Rovensko,
Infokanál NEJ – TV – Skalice, Infokanál NEJ – TV –Tanvald určených pro katastrální
území:625574 a 625582 – Desná I a Desná II, okres Jablonec nad Nisou; 628638 –
Dolní Benešov, okres Opava; 751308 – Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou;
706868 – Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa; 736309 – Příšovice, okres Liberec;
742082 – Rovensko pod Troskami, okres Semily; 747994 – Skalice u České Lípy, okres
Česká Lípa; 765023 – Tanvald, okres Jablonec nad Nisou, v rozsahu dle ţádosti

doručené Radě dne 3. ledna 2012, č.j. 61, ve znění upřesnění ze dne 18. ledna 2012,
čj. 795.
8-0-0
56. 2011/1058/sve/Fix: FixPro zájmové sdružení právnických osob/IČ 72549688 převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - nová
registrace
- Rada registruje FixPro zájmové sdruţení právnických osob, IČ 72549688, sídlo Brno,
Jezuitská 11, Brno, PSČ 602 00, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; výčet katastrálních území a
okresů dle přiloţeného seznamu Výčet katastrálních území a okresů - jeden list;
programová nabídka: televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova
Cinema, Prima family, Prima COOL, Prima love, Nova sport, MUZIKA CS, Televize
Barrandov, Harmonie TV, KTK, Megamax, Film Europe Channel, Nickelodeon
European, Retro Music Television, HE TV, Nickelodeon HD, ETHNIC TV, KINO CS,
DOKU CS, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, HD Plus, Meteo TV,
Fashion TV, VH 1 European, VH 1 Classic European, Kanál 5, Tv NOE, CS film, O
(Óčko), MTV, LOCAL TV PLUS, CS mini, SPORT 5, SPORT2, STIL TV, Televize
Beskyd, televize slovácko, Minimax, Spektrum, Disney Channel, LEO TV (22:00-06:00
h); televizní programy zahraniční: Animax, AB Motoreus, Animal Planet HD, TLC, AXN,
AXN Crime, AXN Sci-fi, Baby TV, Duck TV, Duck TV HD, Bloomberg, Investigation
Discovery (Europe), Discovery, Discovery World, Discovery Science, DISCOVERY
Travel & Living, Discovery HD Showcase, EUROSPORT INTERNATIONAL, Extasy TV
(24 h), EUROSPORT 2, Extreme Sports Channel, Film+, The Fishing und Hunting
premium channel, France 24, History, Hustler TV (24 h), JimJam, MCM Pop, MCM Top,
Mezzo, MGM Movie Channel, MotorsTV, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, MUSIC
BOX, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Nat Geo Music,
Nat Geo Wild HD, Nat Geo Wild, Disney Junior, Private Spice (24 h), Sky News, Adult
Channel (23:00-05:00 h), Travel Channel, Travel Channel HD, Spektrum HOME, TV
Paprika, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Nature HD, Viasat
History HD, Spice (23:00-05:00 h), XXL (23:00-03:00 h), DARING!TV (24 h), Fine Living
Network, Zone Reality, Zone Romantica, Food HD, History HD, Animal Planet, English
Club TV, Outdoor HD, TV5MONDE, HD LuxeTV, Mezzo Live HD, Myzen HD, TraceTV,
MTV Live HD, Nickelodeon Junior, Sport 1, ESPN America, ESPN Classic, Uneversal
Channel, TV8, CE TV, Filmbox, Filmbox Plus, Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox
HD, STV 1, STV 2, ORF 1, ORF 2, ORF 3, ORF Sport Plus, TVP 1, TVP2, TVP Info,
TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP Seriale, Playboy TV (22:0006:00 h); rozhlasové programy české: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur,
regionální stanice; vysílání erotických programů s časovým rozsahem vysílání 24 hodin
denně bude dostupné koncovému uţivateli v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb.; dle podání č.j. 9436 doručeného dne 28.11.2011, č.j. 699 doručeného
dne 17.1.2012 a č.j. 967 doručeného dne 23.1.2012
8-0-0
57. 0043(2012): Převzaté rozhlasové a televizní vysílání - změna programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ
46709584, 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 vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, spočívající
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy české: Prima
family, Sport2; zahraniční: TLC a v oznámení změny názvů programů Hallmark
Entertainment na Universal Channel, Jetix na Disney Channel a XXX Xtreme na
DARING! TV, dle podání č.j. 481 doručeného dne 12. ledna 2012
9-0-0

58. 0067(2012): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli
- Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání
9-0-0
59. 0040(2012): Velvyslanectví České republiky Kodaň; informace o rozsudku
městského soudu v Kodani ve věci televizní stanice ROJ TV (ROJ TVA/S a
Mesopotamia Broadcast A/S)
- Rada se seznámila s informací Velvyslanectví České republiky v Kodani (Dánsko) o
rozsudku městského soudu v Kodani ve věci kurdské televizní stanice ROJ TV
(porušení dánského zákona proti terorismu) a aspektů z něho vyplývajících
9-0-0
60. 0009(2012): FTV Prima, spol. s r.o. - podání provozovatele ve věci ukončení
vysílání programu Prima televize na základě licencí č. 010/1992 a č. 012/94 ke dni 1.
ledna 2012 - na vědomí
- Rada se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
doručeným dne 17. ledna 2012, č.j. 808, kterým zaslal Radě na vědomí kopii návrhu na
vydání předběţného opatření podaného navrhovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY,
s.r.o., IČ: 25960814, kopii usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. prosince
2011, kterým byl návrh zamítnut, a své vyjádření v předmětné věci
8-0-0
- Rada se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
doručeným dne 17. ledna 2012, č.j. 809, který provozovatel zaslal v reakci na vyjádření
provozovatelů regionálního vysílání v síti RTA ve věci ukončení vysílání programu
Prima televize
9-0-0
61. 0083(2012): pozvánka na konferenci Svět sítí a služeb elektronických komunikací a
vysílání 2012
- Rada nominuje k účasti na konferenci člena Rady: Šenkýř
9-0-0
62. 0068(2012): Veletrh CeBIT 2012
- Rada bere na vědomí informaci o konání veletrhu CeBIT 2012 a souhlasí s účastí
Šenkýř, Rozehnal, Matulka, Bouška
9-0-0
63. 2011/955/zab/JOE: JOE Media s. r. o.; žádost o přidělení kmitočtu Frýdek-Místek
90,6 MHz / 100 W
- Rada zastavuje řízení o ţádosti provozovatele JOE Media s. r. o. se sídlem
Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, identifikační číslo 26152002, o změnu
územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W
šířeného z vysílacího stanoviště Frýdek-Místek podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)
správního řádu.
9-0-0
64. 2012/90/bar: vyhlášení licenčního řízení – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z
vysílacího stanoviště Frýdek-Místek
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Frýdek-Místek 90,6 MHz /
100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 23. března 2012 do 17.00 hodin
9-0-0

65. 0939(2011): ORION-TV s.r.o., IČ 29281750 - informace o výsledku šetření ve věci
aktivit společnosti (šíření rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
televizních kabelových rozvodů (TKR), na základě dotazu slovenské Rady pre
vysielanie a retransmisiu
- Rada se seznámila se zjištěnými skutečnostmi o aktivitách společnosti ORION-TV
s.r.o.
9-0-0
- Rada o zjištěných skutečnostech informuje Radu pre vysielanie a retransmisiu
9-0-0
- Podání vysvětlení
9-0-0
66. 2012/80/FIA/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./ Prima love - televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB - T, změna licenčních podmínek –
předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, (licence sp. zn.: 2008/364/cun/FTV, č.j.:
cun/4038/08 ve znění pozdějších změn ze dne 17. června 2008) souhlas dle § 21 odst.
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci
programu Prima love prostřednictvím pozemních vysílačů, spočívající ve změně
licenčních podmínek týkajících se připojování provozovatelů regionálního televizního
vysílání v rozsahu dle ţádosti č.j.: 1005 ze dne 23. ledna 2012
8-0-0
67. 2012/82/FIA/Čes: Českomoravská televizní, s.r.o./ Vysočina TV - televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek, změna označení
názvu programu, – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli Českomoravská televizní, s.r.o., IČ 260 32 660, se sídlem
Kříţová 111/2, Jihlava, PSČ 586 01, (licence č.j.: Ru/123/94 ve znění pozdějších změn
ze dne 28. června 1994) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb.
se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci programu Vysočina TV
prostřednictvím pozemních vysílačů, spočívající a) ve změně licenčních podmínek
týkajících se připojování provozovatelů regionálního televizního vysílání; b) ve změně
označení názvu programu dle ţádosti č.j.: 1001 ze dne 23. ledna 2012 ve znění
upřesnění č.j.: 1135 ze dne 27. ledna 2012
9-0-0
68. 2011/171/zab/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W a Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila soubory technických parametrů Liberec –
Hanychov 103,3 MHz / 100 W a Ústí nad Labem – Předlice 101,2 MHz / 100 W
(vysíláním zásobeno 103 492 resp. 56 452 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby
mohly být předmětem licenčního řízení. Rada neuděluje provozovateli Route Radio, s. r.
o. se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava, IČ: 278 52 474, souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence č.j. koz/516/09 sp.zn.
2008/934/zab) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů, a to v přidělení kmitočtů Liberec – Hanychov 103,3 MHz / 100 W a Ústí nad
Labem – Předlice 101,2 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Dálnice, a to z důvodu podle ust. § 21 odst. 3 věty
třetí a čtvrté zákona o vysílání („Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna
vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu
musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e)"), kdy důvodem pro

neudělení souhlasu je skutečnost, ţe jeho udělením by došlo k obcházení zákona a
porušení zákazu podstatných změn parametrů licence
8-1-0
- Rada nenařizuje v rámci tohoto řízení ústní jednání navrhované ţadatelem, neboť toto
jednání v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. není ke splnění účelu řízení a
uplatnění práv účastníků nezbytné
8-1-0
ověřovatel:
P. Bartoš

