Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 17. 2. 2015
Přítomni: Krejčí, Bouška, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Matulka,
Kasalová, Jehlička, Bezouška, Kostrhun
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 4. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
12-0-0
2. 2014/1203/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/reklama Tesco/21.10.2014/od 20:04
hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1203/RUD/ČES provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy „Tesco“, respektive audiovizuálního celku, sestávajícího z
úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu „Amerika, mezinárodní inspirace
Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora Tesco, který byl odvysílán dne 21.
října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1.
8-0-0
- 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 § 53 a § 39 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá společnosti Tesco Stores ČR a.s.,
IČO 453 08 314, sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000, aby ve lhůtě 20 dní
od doručení tohoto usnesení předložila Radě veškeré obchodní smlouvy související se
zařazením do vysílání audiovizuálního celku, sestávajícího z úvodního označení
sponzora Tesco, pseudopořadu „Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a
závěrečného označení sponzora Tesco, který byl odvysílán dne 21. října 2014 od 20:04
hodin na programu ČT1.
8-0-0
3. 2014/1204/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/reklama Tesco/21.10.2014/od 20:04
hodin - nezákonné zařazení reklamy do vysílání - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1204/RUD/ČES provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy „Tesco“, respektive audiovizuálního celku, sestávajícího z
úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu „Amerika, mezinárodní inspirace
Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora Tesco, který byl odvysílán dne 21.
října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1.
8-0-0
4. 2015/43/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/reklama ETA Gratus/14.12.2014/od 19:59
hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:33 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/43/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
reklamy „ETA Gratus“, respektive audiovizuálního celku, sestávajícího z úvodního
označení sponzora ETA Gratus, pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a
závěrečného označení sponzora ETA Gratus, který byl odvysílán dne 14. prosince 2014
od 19:59 hodin na programu ČT1.
9-0-0
- 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 § 53 a § 39 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá společnosti ETA a.s., IČO
27544001, sídlem Praha 4 - Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 14700, aby ve lhůtě 20 dní
od doručení tohoto usnesení předložila Radě veškeré obchodní smlouvy související se
zařazením do vysílání audiovizuálního celku, sestávajícího z úvodního označení
sponzora ETA Gratus, minipořadu „Minutky paní Haliny“ a závěrečního označení
sponzora ETA Gratus, který byl odvysílán dne 14. prosince 2014 od 19:59 hodin na
programu ČT1.
9-0-0
5. 2015/44/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/reklama ETA Gratus/14.12.2014/od 19:59
hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:33 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/44/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
reklamy „ETA Gratus“, respektive audiovizuálního celku, sestávajícího z úvodního
označení sponzora ETA Gratus, pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a
závěrečného označení sponzora ETA Gratus, který byl odvysílán dne 14. prosince 2014
od 19:59 hodin na programu ČT1.
8-0-0
6. 2014/1255/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/26.9.2014/14:00-15:00 hodin překročení reklamního limitu - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1255/RUD/CET provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu časového úseku vysílání programu NOVA ze dne
26. září 2014 od 14:00 do 15:00 hodin, v jehož rámci byl ověřen časový rozsah
jednotlivých reklamních bloků a teleshoppingu, odvysílaných v daném úseku vysílání.
9-0-0
7. 2014/1025/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 a ČT24/Studio 6/zpravodajská
relace/18.9.2014/6:33:26 a 8:34:01 - dokazování od 14:35
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2014/1025/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu dvou zpravodajských
příspěvků o sovětské invazi do Polska odvysílaných v rámci zpravodajských relací (v
6:33:26 hodin a v 8:34:01 hodin) v pořadu Studio 6 ze dne 18. září 2014 od 5:59 hodin
na programech ČT1 a ČT24.
9-0-0
8.
2014/1202/DRD/FTV:
FTV
Prima,
spol.
s
r.o.;
Prima/Svatby
v
Benátkách/6.11.2014/20:15/PP (RWE) - dokazování od 14:50
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2014/1202/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Svatby v Benátkách
odvysílaného dne 6. listopadu 2014 od 20:15 hodin na programu Prima.
8-0-0
9. 2015/69/SMU/KAB: KABEL OSTROV, s.r.o./TV Ostrov; řízení o udělení licence pro
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - ústní jednání dne 17.
února 2015 v 16:45 hodin
- Rada uděluje společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, se sídlem: Ostrov,
Mírové nám. 733, PSČ 363 01, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: TV Ostrov; základní programová specifikace: informační program
ze života města Ostrov a okolí; územní rozsah vysílání: katastrální území Ostrov nad
Ohří, okres Karlovy Vary; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
český, v rozsahu dle žádosti č. RRTV/756/2015-P, doručené dne 20. ledna 2015.
9-0-0
10. 2015/108/FIA/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311/ BARRANDOV
PLUS – licenční řízení o udělení licence k provozování celoplošného zemského

digitálního televizního vysílání prostřednictvím vysílačů - ústní jednání dne 17. února
2015 v 17.00 hodin
- Rada uděluje společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: BARRANDOV PLUS;
základní programová specifikace: Program se zaměřením na pořady pro děti a na
dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků; územní
rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 1148 ze dne 29. ledna 2015.
9-0-0
11. 2015/109/FIA/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311/ BARRANDOV
PLUS – licenční řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání
prostřednictvím družice - ústní jednání dne 17. února 2015 v 17.05 hodin
- Rada uděluje společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: BARRANDOV PLUS; základní programová specifikace: Program
se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro
různé věkové skupiny diváků; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 1150 ze dne 29. ledna 2015.
9-0-0
12. 2015/105/SMU/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; řízení o udělení licence k
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů, program KINO BARRANDOV; NÚJ 17. 2. 2015, 17:10 h.
- Rada uděluje právnické osobě Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, podle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: KINO
BARRANDOV; základní programová specifikace: program tematicky zaměřený
převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti č.
RRTV/1147/2015-P, doručené dne 29. ledna 2015
9-0-0
13. 2015/106/SMU/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, program KINO
BARRANDOV; NÚJ 17. 2. 2015, 17:15 h.
- Rada uděluje právnické osobě Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, podle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12
let; název (označení) programu: KINO BARRANDOV; základní programová specifikace:
program tematicky zaměřený převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český; v
rozsahu dle žádosti č. RRTV/1149/2015-P, doručené dne 29. ledna 2015.
9-0-0
14. 2014/1213/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./TV PÍSNIČKA; řízení o udělení licence televizní vysílání šířené prostřednictvím družice - ústní jednání dne 17. února 2015,
17:20 h

- Rada uděluje společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné
158, PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: TV
PÍSNIČKA; základní programová specifikace: Originální, teleshoppingový program s
akcentem na hudbu různých žánrů; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní
jazyk vysílání: čeština; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 1. prosince 2014, č.j. 10553, ve znění upřesnění ze dne 14. ledna 2015,
č.j. 518.
9-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, k
televiznímu vysílání programu TV PÍSNIČKA šířeného prostřednictvím družice (základní
programová specifikace: Originální, teleshoppingový program s akcentem na hudbu
různých žánrů; hlavní jazyk vysílání: čeština; regulační orgán členského státu Evropské
unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.:
Slovenské republiky.
9-0-0
15. 2014/1164/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Magic - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Dvůr Králové nad
Labem 95,1 MHz / 100 W - 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 MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00/1027), spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Dvůr Králové 95,1 MHz / 0,1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Faktor
(licence Ru/20/00/1027), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Dvůr Králové 95,1
MHz / 0,1 kW na souřadnice WGS 84: 15 41 48 / 50 27 14.
11-0-0
16. 2014/1264/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o udělení
předchozího souhlasu se změnou označení (názvu) programu a zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 PrahaStaré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně označení (názvu) programu BBC na
ZET, změně obchodní firmy provozovatele na RadioZET s. r. o. a s tím související
změně zakladatelské listiny
11-0-0
17. 2014/1015/bar/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.; žádost o udělení
předchozího souhlasu se změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu
jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a
společenské smlouvy (zakladatelské listiny)
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399,
101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, předchozí souhlas s převodem
obchodního podílu společnosti GES MEDIA ASSET, a. s. ve společnosti provozovatele
na společnost RADIO UNITED GROUP a. s. jako nepeněžitého vkladu a s tím
související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků

a výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy
(zakladatelské listiny)
12-0-0
18. 2014/858/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 87,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary
– informace o průběhu řízení
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 87,8
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary
12-0-0
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů z
vysílače Karlovy Vary 87,8 MHz / 200 W v části týkající se společnosti ULTRAVOX s. r.
o. se sídlem Rašínovo nábřeží 34/409, 128 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo
49702785, neboť tento žadatel vzal svou žádost o udělení licence zpět
12-0-0
19. 2015/118/zab/MED: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických
parametrů Hradec Králové SP 89,1 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové SP 89,1
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 50 52 / 50 12 54 se lhůtou pro doručení žádostí
do 27. března 2015.
12-0-0
20. 2015/129/JUM/RFE: RFE/RL, Inc., organizační složka/RÁDIO SVOBODNÁ
EVROPA/RÁDIO SVOBODA; neoznámená změna ve složení statutárního orgánu
organizační složky
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 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.), zahajuje v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) se společností RFE/RL, Inc., organizační složka,
IČ 61389269, sídlem Vinohradská 3333/159, Praha, PSČ 100 00, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit tím, že Radě v zákonem určené lhůtě neoznámil změnu
skutečností, které jsou definovány v § 14 odst. 1 písm. a zákona 231/2001 Sb.
12-0-0
21. 2015/103/JUM/RFE: RFE/RL, Inc., organizační složka/RÁDIO SVOBODNÁ
EVROPA/RÁDIO SVOBODA; Podání vysvětlení - Ázerbajdžánské vysílání RFE/RL,
odchylka v časovém rozvrhu vysílání 12. 10. 2014 a 15. 10. 2014
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele RFE/RL, Inc., organizační
složka, z jakého důvodu došlo v mutaci Ázerbajdžánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ
EVROPA/RÁDIA SVOBODA ve dnech 12. 10. 2014 a 15. 10. 2014 k odchylce v
časovém rozvrhu vysílání oproti schématu uvedenému v licenčních podmínkách.
12-0-0
- 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.), upozorňuje provozovatele RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ
61389269, sídlem Vinohradská 3333/159, Praha PSČ 100 00, na porušení platných
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 12. 10. 2014 a 15. 10. 2014
vysílal v mutaci Ázerbajdžánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA

SVOBODA (Radio Free Europe/Radio Liberty) v jiném časovém schématu, než které je
uvedeno v licenčních podmínkách. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
12-0-0
22. 2015/101/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 4/2015
- Rada se seznámila se stížností (č. j. 974/2015) na pořad 20 minut Radiožurnálu,
odvysílaný dne 9. 12. 2014 na programu Český rozhlas Radiožurnál (1); Rada se
seznámila se stížností (č. j. 975/2015) na dopolední vysílání programu Fajn radio z
prosince roku 2013 (2)
12-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu 20 minut Radiožurnálu, odvysílaného dne 9.
12. 2014 na programu Český rozhlas Radiožurnál a shledala, že v daném dílu pořadu
nedošlo k porušení zákona (1)
12-0-0
23. 1291(2014): LONDA spol. s r. o./RÁDIO IMPULS; možná klamavá reklama na akci
„dárkový koš zdarma“, alza.cz - SEZNÁMENÍ S VYJÁDŘENÍM O ZADAVATELI
REKLAMY
- Rada se seznámila se sdělením o zadavateli reklamy podané provozovatelem
LONDA spol. s r. o. dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu
stížnosti ve věci možné klamavé reklamy společnosti ALZA.cz, která byla odvysílána
např. na programu RÁDIO IMPULS (92,1 MHz, Hradec Králové) dne 1. prosince 2014 v
časech 7:20:56 hodin a 9:18:40 hodin.
12-0-0
24. 2015/130/hak/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.; Country MORAVA,
vyjádření provozovatele k analýze z 3.12. 2014
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.,
čj. 972/2015, na upozornění na porušení licenčních podmínek programu Country
MORAVA stanovených licencí udělenou rozhodnutím Ru/116/2004.
12-0-0
25. 2014/820/STR/Gam: Gama media s.r.o.; Převod obchodního podílu - oznámení
změn zapsaných v OR - po upozornění
- Rada se seznámila s oznámením a dokladem (č. RRTV/1406/2015-P) o změně ve
společnosti provozovatele Gama media, s.r.o., provedené na základě rozhodnutí Rady
č.j. STR/3530/2014, sp. zn. 2014/820/STR/Gam ze dne 30. září 2014, spočívající v
převodu obchodního podílu z původního společníka Petry Kutové, MBA na nového
společníka Pavlínu Borovskou.
12-0-0
26. 2015/107/zem/CAB: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o./Infokanál Malhostovice, Infokanál
Držková, Infokanál Kašava, Infokanál Prusinovice, Infokanál Sehradice, Infokanál
Slopné, Infokanál Soběchleby, Infokanál Újezd u Valašských Kloubouk, Infokanál
Vlčková; televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení
doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 606 96 346, se sídlem
Slušovice, Školní 234, PSČ 76005, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu
platnosti licence, č.j. Ru/59/03/547ze dne 18. února 2003, k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na
základě žádosti doručené dne 30. ledna 2015, č.j. 1151.
12-0-0

27. 2015/125/SMU/CZE: CZECH INFOLINE s.r.o.; prodloužení platnosti licence č.j.
Ru/88/03/799 ze 1. dubna 2003
- Rada prodlužuje provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403 se sídlem:
Klatovská třída 1460/83, PSČ: 301 00, Plzeň, podle § 12 odst. 8 zák. 231/2001 Sb.,
dobu platnosti licence č.j. Ru/88/03/799 ze dne 1. dubna 2003, k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na
základě žádosti doručené dne 3. února 2015, č. RRTV/1408/2015-P.
12-0-0
28. 2015/71/zem/Dig: Digital Broadcasting s.r.o./Rebel; zemské digitální televizní
vysílání šířené prostřednictvím vysílačů; převzaté vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů - změna společenské smlouvy, rozdělení obchodního podílu
- Rada uděluje provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
zem/109/2013, spis. zn.: 2012/411/zem/Dig ze dne 4. ledna 2013, a to společenské
smlouvy a s tím souvisejícím rozdělením obchodního podílu společníka Radio Čas
s.r.o., IČ 258 17 183, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, na dva
nové podíly, v rozsahu dle žádosti ze dne 20. ledna 2015, č.j. 848.
12-0-0
- Rada registruje provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.
zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, v rozsahu dle
žádosti ze dne 20. ledna 2015, č.j. 848.
12-0-0
29. 0127(2015): Digital Broadcasting s.r.o./Rebel; zemské digitální televizní vysílání
šířené prostřednictvím vysílačů; převzaté vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
- neoznámená změna
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost Digital Broadcasting
s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na
porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3, kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zápis
prokury do obchodního rejstříku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v
obchodním rejstříku (licence) a tuto změnu neoznámil Radě ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy k této změně došlo (registrace), a stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
12-0-0
30. 2015/112/zem/its: itself s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace - zrušení registrace
na žádost provozovatele převzatého vysílání
- Rada zrušuje provozovateli itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí
4343/11, Židenice, 628 00 Brno, podle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
registraci č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996, na jeho žádost, a to ke dni 1. března 2015,
v rozsahu dle podání ze dne 29. ledna 2015, doručeného Radě dne 2. února 2015, č.j.
1222.
12-0-0
31. 2015/91/FIA/Růz: Různí provozovatelé – změna programové nabídky - oznámení
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 606 96
346, se sídlem Slušovice, Školní 234, PSČ 763 15, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: Rg/73/96 ze

dne 12. listopadu 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové
nabídky, a to v jejím rozšíření o: a) televizní programy české: ČT:D, ČT art, Telka,
POHODA – RELAX, Rebel, TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, Óčko Gold, Óčko
Expres, ACTIVE TV, Retro Music Television, kinoSvět, Regionální televize TVS,
televizní programy české (již registrované), nyní v HD: ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT sport HD,
NOVA HD, Nova sport HD, Prima HD, fanda HD, Nova Cinema HD, Prima COOL HD;
b) televizní programy zahraniční: Slovak Sport.TV, TV DOMA, TV LUX, WAU a televizní
programy zahraniční (již registrované), nyní v HD: DAJTO HD, JOJ HD a JOJ PLUS
HD, dle oznámení č. j.: 973 ze dne 26. ledna 2015.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ: 253 52
288 se sídlem Vsetín, Palackého 166, PSČ 755 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace sp. zn.:
2010/1086/KOZ/INT, č.j.: KOZ/3768/2010 ze dne 19. října 2010, ve znění pozdějších
změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní
program Óčko Gold, dle podání č.j.: 1429, ze dne 5. února 2015.
11-0-0
32. 2015/99/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Oznámené změny
- Rada se seznámila se 7 oznámeními
12-0-0
33. 2015/97/vis/Měs: Město Kralupy nad Vltavou; Analýza vysílání před volbami do
zastupitelstev obcí a Senátu 2014 - TV KRALUPY
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV KRALUPY provozovatele
Město Kralupy nad Vltavou v období 22. září–10. října 2014.
12-0-0
- 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 vysílání Město
Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci série čtyř pořadů s diskusí
kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí, vysílané v období 22. září–7. října 2014 na
programu TV KRALUPY, informoval diváky o důvodech nepřítomnosti zástupců dvou
kandidátních listin pouze v prvním pořadu, jakým způsobem pozval účastníky do
diskuze v této sérii pořadů, zejména jestli bylo pozvání adresováno stejným způsobem
představitelům všech kandidátních listin a jestli byla všem nabídnuta možnost vyslat do
diskuze stejný počet účastníků, a dále aby vysvětlil, z jakého důvodu neinformoval
diváky o důvodech účasti různého počtu představitelů kandidátních listin v této sérii
pořadů.
11-0-0
- 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 vysílání Město
Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nevysílal v období 22. září–10. října 2014
na programu TV KRALUPY pořad RT – zpravodajství, tj. regionální zpravodajský blok z
celých Čech, který by podle licence měl být stabilní součástí programu.
12-0-0

- 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 vysílání Město
Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neinformuje na webu televizního
programu TV KRALUPY http://www.tv.kralupy.cz/ o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada, a z jakého důvodu tuto informaci uvádí jen
na webu města http://www.mestokralupy.eu/, resp. http://www.mestokralupy.cz/.
12-0-0
34. 2015/113/CHU/TV : TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.; Analýza kontinuálních úseku
vysílání televizního programu TV DAKR ze dnů 14.-15. 12. 2014 v čase 00:00-24:00
hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
TV DAKR provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o. ze dne 14.-15. prosince 2014 v
čase 00:00-24:00 hodin.
12-0-0
- 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.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 28696921, se sídlem Most, Obchodní 41, PSČ 43401, na porušení licenčních
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím Rady č. j. sve/2204/2013 ze dne
14. května 2013, kterého se dopustil tím, že se ve dnech 14. a 15. prosince 2014
odchýlil od licencí deklarované programové skladby televizního programu TV DAKR,
neboť v uvedené dny neodvysílal v rámci veškerých programových smyček pořad
Regionální sport. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
12-0-0
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele TV PRODUKCE
DAKR, s.r.o., IČ 28696921, se sídlem Most, Obchodní 41, PSČ 43401, o podání
vysvětlení, zda ve dnech 14. a 15. prosince 2014 odvysílal na programu TV DAKR
spoty Blondýna na předpis na DVD 28. listopadu a Bella a Sebastián na DVD od 15.
října v rámci pořadu Zveme Vás za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
12-0-0
35. 2015/85/NEJ/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání
programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12.1.2015, časového úseku 10:0022:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV PÍSNIČKA
a COUNTRY No.1, provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., ze dne 12.1.2014, časového
úseku 10:00-22:00 hodin.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 ŠLÁGR

TV, spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení podmínek licence, kterého se mohl dopustit tím, že dne 12.
ledna 2015 vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod jiným označením
programu, a to konkrétně v období od 10:00 do 19:01 hodin pod označením programu
TV PÍSNIČKA, a v období od 19:01 do 22:00 hodin pod označením programu
COUNTRY No. 1, přičemž dle znění podmínek licence, v souladu se souhlasem, který
Rada udělila provozovateli ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 18. dubna 2014, spočívajících ve
změně označení (názvu) programu, v rozsahu dle podání ze dne 13. října 2014, č.j.
8798, má být program vysílán pod celým a nedělitelným označením (názvem) TV
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, na porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 12. ledna 2015 v období od 10:00
do 22:00 hodin neodvysílal na programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 žádné
teleshoppingové pořady, které by byly zaměřeny na nabídku zboží a služeb v oblasti
cestování, životního stylu, hobby či domácnosti, ačkoli vysílání takových pořadů mu
znění licenčních podmínek výslovně a jednoznačně ukládá. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
36. 2015/122/KRO/HBO: HBO Europe s.r.o.; Analýza vysílání/HBO 2/12. ledna
2015/10:00–22:00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu HBO 2 provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 12. ledna 2015 v
čase od 10:00 do 22:00 hodin.
12-0-0
37. 2015/121/KRO/HBO: HBO Europe s.r.o.; Analýza vysílání/HBO Comedy/13. ledna
2015/10:00–22:00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu HBO Comedy provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 13. ledna
2015 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
12-0-0
38. 2015/102/TIC/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; C8 (Maďarsko): Analýza
kontinuálního záznamu vysílání ze dne 15. 12. 2014 v časovém úseku od 20:00 do
24:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
C8 (Maďarsko) provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 15. prosince
2014 v časovém úseku od 20:00 do 24:00 hodin
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem
Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, zda je časový rozsah vysílání
programu C8 (Maďarsko) 20:00 – 02:00 hodin, jak ukládají licenční podmínky (č. j.
FIA/4723/2013), či pouze 20:00 – 24:00 hodin, jak je uvedeno na internetových

stránkách programu (www.c8tv.hu). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení této výzvy
12-0-0
- 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.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 15. prosince 2014 na programu C8 (Maďarsko), v průběhu vysílání přehledu
aktuálně vysílaných pořadů („ma este“/“dnes večer“), konkrétně pak v časových úsecích
20:00:02 – 20:00:50, 20:29:14 – 20:30:02, 20:42:05 – 20:42:53, 20:58:12 – 20:59:00 a
21:32:49 – 21:33:37 hodin, neuváděl označení televizního programu. Logo bylo vždy,
jako jediný grafický prvek na obrazovce, zobrazeno až na konci daného sdělení. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění
12-0-0
39.
2015/29/BUR/ITV:
ITV
SOLUTIONS
SERVICES
s.r.o.;
neposkytnutí
záznamu/v777/5.1.2015
- 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.,
IČ 24217671, se sídlem Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu
v777 ze dne 5. ledna 2015 z časového úseku od 00.00 hodin do 24.00 hodin, tj. z
období jednoho dne, a mohl tak porušit povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v
náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň
po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě.
11-0-0
40. 2015/58/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Screening listopad - prosinec 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
televizního vysílání prostřednictvím screeningu za období listopad - prosinec 2014,
která pokrývala úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: HBO
Europe s.r.o./CINEMAX 2 5. listopadu 2014 08:00 – 20:00, 21. listopadu 2014 06:00 –
20:00, 22. listopadu 2014 09:00 – 14:00; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka/DISNEY CHANNEL 6. listopadu 2014 11:00 – 24.00, 14. listopadu
2014 08:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./CINEMAX 6. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 7.
listopadu 2014 11:00 – 24:00, 5. prosince 2014 12:00 – 24:00, 6. prosince 2014 10:00 –
24:00, 8. prosince 2014 08:00 – 21:00, 10. prosince 2014 18:00 – 24:00, 11. prosince
2014 00:00 – 06:00, 13. prosince 2014 18:00 – 24:00, 14. prosince 2014 00:00 – 06:00,
16. prosince 2014 11:00 – 24:00; AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s./Brno
TV 6. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 7. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 9. listopadu 2014
12:00 – 24:00, 10. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 12. prosince 2014 00:00 – 24:00;
Československá filmová společnost, s.r.o./CS film 8. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 16.
listopadu 2014 12:00 – 24:00, 17. listopadu 2014 12:00 – 24:00, 18. listopadu 12:00 –
24:0014. prosince 2014 00:00 – 24:00; TF1/Eurosport 10. listopadu 10:00 – 20:00;
Stanice O, a.s./O („Óčko“) 11. listopadu 2014 00:00 – 20:00, 13. listopadu 00:00 –
20:00, 9. prosince 2014 00:00 – 12:00; Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television
13. listopadu 2014 00:00 – 20:00; HBO Europe s.r.o./HBO 2 13. listopadu 2014 13:00 –
24:00, 12. prosince 2014 12:00 – 24:00; FILM EUROPE, s.r.o./MUZIKA CS 15.
listopadu 2014 00:00 – 20:00; Stanice O, a.s./Óčko GOLD 21. listopadu 2014 00:00 –

24:00; CET 21 spol. s r.o./Telka 24. listopadu 2014 00:00 – 24:00; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima ZOOM 26. listopadu 2014 00:00 – 24:004. prosince 2014 00:00 – 24:00, 10.
prosince 2014 00:00 – 24:00; CET 21 spol. s r.o./fanda 27. listopadu 2014 00:00 –
12:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 2. prosince 2014 00:00 – 24:00, 7. prosince
2014 00:00 – 24:00; POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR 5. prosince 2014 00:00 –
24:00; AMC Networks Central Europe s.r.o./Spektrum 6. prosince 2014 00:00 – 24:00;
A&E Television Networks, LLC./History Channel 6. prosince 2014 00:00 – 24:00, 7.
prosince 2014 00:00 – 24:00, 8. prosince 2014 00:00 – 24:00, 10. prosince 2014 00:00
– 24:00, 11. prosince 2014 00:00 – 24:00; CET 21 spol. s r.o./SMÍCHOV 16. prosince
2014 00:00 – 23:00
12-0-0
- 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 Stanice O, a. s., IČ
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
programu O („Óčko“) dne 11. listopadu 2014 v 10:50 hodin odvysílal sponzorský vzkaz
sponzora programu LG Electronics CZ. Sdělení bylo odvysíláno v průběhu pořadu Óčko
hity, což zákon neumožňuje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění
12-0-0
- 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 Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem
Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že dne 9. prosince 2014 v čase 07:00:15 – 07:02:58 hodin na programu O („Óčko“)
odvysílal reklamní spot Lenovo. Reklamní spot byl do vysílání zařazen jako
audiovizuální celek sestávající ze sdělení „Ranní výzva“ a sponzorských vzkazů
sponzora pořadu Lenovo, které byly odvysílány bezprostředně před jeho začátkem a po
jeho skončení. Cílem tohoto celku byla propagace společnosti Lenovo. Prostřednictvím
sponzorských vzkazů byla představena značka spotřební elektroniky Lenovo, a to
včetně nastínění nabízeného sortimentu, aby vzápětí v rámci sdělení Ranní výzva
vystoupil běžec na lyžích, Dušan Kožíšek, jež je, dle informací uvedených v textové
podobě na obrazovce, „členem lenovoteam.cz“, a který svým vystoupením v podstatě
pouze uvedl soutěž o produkt společnosti Lenovo – smartphone S850, tvořící pointu
celého krátkého sdělení. Samotná soutěž je realizována prostřednictvím internetových
stránek spravovaných společností Lenovo, www.lenovoteam.cz, na které jsou diváci
(potenciální soutěžící) v průběhu sdělení odkazováni. Sdělení Ranní výzva a s ním
spojenou soutěž tak lze pokládat za součást reklamní kampaně společnosti Lenovo.
Reklamní spot Lenovo však byl provozovatelem koncipován jako sponzorovaný pořad,
a na svém konci nebyl oddělený od pořadu Ranní fresh. Jakožto reklama tak nebyl pro
diváky snadno rozeznatelný
12-0-0
- 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 AIDEM & Vyšší odborná škola
televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno – Židenice,

správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že dne 12. prosince 2014 od 08:23 hodin na programu
Brno TV odvysílal pořad In design, který, jakožto pořad obsahující umístění produktu,
nebyl na svém konci jako takový zřetelně označen, a diváci tak mohli být ohledně jeho
povahy uvedeni v omyl
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ:
27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno – Židenice, o podání vysvětlení,
jaký je formát pořadu Taje alternativní medicíny, a dále, na základě jakých smluvních
ujednání byla, v souvislosti s prezentací detoxikační metody „doktora Jonáše“ a
produktů značky Joalis, odvysílána epizoda tohoto pořadu, jež byla zařazena do
vysílání programu Brno TV dne 12. prosince 2014 od 14:36 hodin. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
12-0-0
41. 2015/66/vhu/NEZ: NEZNÁMÝ ÚČASTNÍK; Kvóty pro evropská díla 2014
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programech provozovatelů celoplošného televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím
družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2014.
12-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908,
sídlem: Na žertvách 132/24, 18000, Praha 8, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Prima love v
roce 2014 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla.
Podíl těchto děl činil v roce 2014 na programu Prima love 38,22 % z celkového
vysílacího času.
12-0-0
- 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.), upozorňuje provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, 18600 na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nesplnil povinnost oznámit Radě zahájení
vysílání programu (C8 Czech Republic and Slovakia, C8, C8 Romania, AMC CHANNEL
BENELUX a AMC CHANNEL HUNGARY), a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání;
tyto informace zveřejňuje Rada způsobem umožňujícím dálkový přístup.
12-0-0
- 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, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání AMC Networks Central Europe
s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, 18600 o podání vysvětlení k

údajům dokládajícím zastoupení evropské nezávislé tvorby, od jejíhož prvního
zveřejnění neuplynulo více než 5 let, na programu AMC CHANNEL BENELUX, jelikož
údaje, které provozovatel poskytl, vykazují nesrovnalosti. Provozovatel konstatoval, že
tato díla na tomto programu nebyla zastoupena vůbec, přitom z excelové tabulky, kterou
přiložil, vyplývá, že tato díla byla zastoupena 42 hodinami vysílání, což tvoří 2 % z
vysílacího času evropských nezávislých děl. Dále Rada požaduje vysvětlení k informaci
o tom, že provozovatel u všech svých programů vynakládá alespoň 10 % z částky,
vynaložené z programového rozpočtu na výrobu a nákup evropských nezávislých děl,
na nákup děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, když v excelových
tabulkách, poskytnutých provozovatelem, je tato skutečnost u některých programů
popřena (AMC CHANNEL BENELUX, AMC CHANNEL, AMC CHANNEL HUNGARY).
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- 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, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání PK 62, a.s., IČ: 26211416, se
sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha, 10100, o podání vysvětlení, zda vysílání, resp.
nabídka pořadů, programu LEO TV byla prakticky totožná v roce 2013 a 2014, jak
vyplývá z dat poskytnutých v souvislosti s dokládáním naplnění zákonných požadavků
na podporu evropské tvorby. Dále Rada požaduje vysvětlení, z jakého důvodu byla v
rámci přehledu o odvysílaných evropských nezávislých dílech mladších 5 let zařazena i
díla vyrobená v roce 2008. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-0
- 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, v platném znění,
upozorňuje provozovatele Československá filmová společnost, s. r. o., IČ: 27168425,
sídlem: Václavské náměstí 831/21, 110 00, Praha , na porušení licenčních podmínek
licence spis. zn. 2013/11/zem/Čes, opravňující k provozování programu HOROR FILM,
neboť na tomto programu v roce 2014 byla zastoupena evropská nezávislá tvorba 60,65
% z celkového vysílacího času, zatímco licence vyžaduje, aby tato díla byla zastoupena
minimálně 70% z celkového vysílacího času. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31.
prosince 2015.
12-0-0
42. 2015/114/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - prosinec
2014
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2014
12-0-0
- 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele Kitl s.r.o., IČ: 46712518, Pasířská 3299/60, 466 01
Jablonec nad Nisou, o podání vysvětlení, zda je produkt Kitl Šláftruňk propagovaný v
rámci reklamního spotu „Kitl“, jehož premiéra byla odvysílána dne 1. prosince 2014 v
čase 22:43:55 hodin na programu Televize Barrandov, alkoholickým nápojem,
respektive jaký je konkrétní obsah alkoholu v tomto produktu. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0

- Rada žádá SZPI o stanovisko k termínu „Xenobiotikum“, kterým bylo označeno balení
produktu Wurm-Ex (prezentovaného jako potravinový doplněk), jehož propagace byla
součástí teleshoppingového pořadu Tipy ptáka Loskutáka ze dne 6. prosince 2014 v
čase 17:00:12 hodin na programu NOVA.
12-0-0
- 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, Praha 5 - Košíře,
Vrchlického č.p.439/29, PSČ 15000, o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního
sdělení se jedná v případě obchodního sdělení „Budvar, MONSTER, HARLEY“, jehož
premiéra byla odvysílána dne 25. prosince 2014 v čase 17:20:00 hodin na programu O
(„Óčko“), jelikož jsou v jeho rámci obsaženy protichůdné informace v podobě obrazové
složky („SPONZOŘI PROGRAMU“) a zvukové složky („Tenhle pořad poháněj tyhle
frajeři“). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
43. 2015/123/HLI/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Souhrnná analýza vývoje označení sponzora
na programech ČT (2010 - 2014)
- Rada se seznámila se Souhrnnou analýzou vývoje označení sponzora na programech
ČT (2010 - 2014)
12-0-0
44. 2015/119/vis/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 4/2015 (72 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 24. ledna do 9. února 2015 (celkem 72 podání): FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – Smrtonosná past 3, 24. ledna 2015 od 11.40 hodin; Česká televize
/ ČT1 – Vraždy v kruhu (Pohřbený rozvod), 5. ledna 2015 od 20:00 hodin; FTV Prima,
spol. s.r.o. / Prima – VIP zprávy, 24. ledna 2015 od 19:55 hodin; Česká televize /
Teletext ČT (ČT1) – 26. ledna 2015; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře
(Řecko po volbách), 26. ledna 2015 od 22:00 hodin; Česká televize a Český rozhlas zahraniční zpravodajství obecně; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Zprávy FTV Prima
(Názory odborníků na výživu na takzvaná éčka v potravinách), 22. ledna 2015 od 19:55
hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – reklamní spot Lipton Be More Tea, 25. ledna
2015 v 15:06:20 hodin; Česká televize / ČT :D – Planeta YÓ (The Sims 4), 28. ledna
2015 od 17:40 hodin; Česká televize / ČT1 – Černí baroni, 27. ledna 2015 od 20:55
hodin; Různí provozovatelé / různé programy – objektivnost médií obecně; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy (Postižení patří mezi zdravé),
27. ledna 2015 od 18:30 hodin; Česká televize / ČT24 – Hyde Park (M. Konvička), 28.
ledna 2015 od 20:05 hodin (34 podání); Česká televize / ČT24 – Studio ČT24 (rozpad
koalice ve Frýdku-Místku), 14. ledna 2015 cca v 15:26 hodin; Česká televize / ČT1
(regionální vysílání Brno) – Události v regionech (Brno) (Další taktika "Šmejdů"), 9. září
2014 v 18:00 hodin a (Problémové doplňky stravy), 3. listopadu 2014 v 18:00 hodin, a
Týden v regionech ((Ne)doplňky stravy), 8. listopadu 2014 od 12:00 hodin; Česká
televize / ČT1, ČT24 – reportáže o kauze neprůhledných ostravských městských
zakázek v různých pořadech v období 28. března 2014 až 30. července 2014; Česká
televize / různé programy – informování obecně a ČT1, Události, (dění na Ukrajině) 30.
ledna 2015 od 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Moje superbejvalka, 31. ledna
2015 od 16:25 hodin; Česká televize / různé programy – zahraniční zpravodajství o
Ukrajině a ČT jako instituce; CET 21 spol. s r. o. / tn.nova.cz a NOVA – informování o
nýrské kauze, mj. NOVA, Televizní noviny (Bylo rychlé jednání sociální služby na
místě?), 28. ledna 2015 od 19:30 hodin; Česká televize / různé programy – vysílání ČT
obecně a ČT1, 168 hodin (Politické body), 1. února 2015 od 21:10 hodin; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Neuvěřitelný týden, 1. února 2015 od 21:55

hodin; Česká televize / www.ceskatelevize.cz/ct24/ – článek Obrazem: Vzdělání ne
podle Zemana, 31. ledna 2015; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Střepiny (Kauza
odebraných dětí z Nýrska), 1. února 2015 od 22:25 hodin; Česká televize / různé
programy – vysílání obecně a ČT1, Máte slovo s M. Jílkovou (téma přijímání uprchlíků z
muslimských zemí), 29. ledna 2015 od 21:25 hodin; CET 21 spol. s r. o. / fanda –
upoutávky obecně a upoutávka na seriál Arrow, 4. února 2015, 19:36 hodin; Česká
televize / ČT24 – Události, komentáře (Ukrajina), 6. února 2015 od 22:00 hodin; CET 21
spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny (upálení člověka), bez přesné identifikace; Česká
televize / ČT1 – Případy detektiva Murdocha, 3. ledna 2015, 11:15 hodin; Česká
televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou (prezidentské pravomoci), 5. února 2015 od
21:25 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima COOL – Hrajeme s Alim, 7. února 2015 od
12:40 hodin; Česká televize / ČT1 – Reportérka (2/3), 8. února 2015 od 20:00 hodin;
Česká televize / www.ceskatelevize.cz – video se zasedáním Rady ČT, 4. února 2015;
Česká televize / ČT24 – Události, komentáře (zpráva o zamítnutí nároků potomků J. A.
Bati), 5. února 2015 od 22:00 hodin.
12-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. 1. 2015 od 11.40
hod. na programu Prima odvysílal pořad Smrtonosná past 3, který obsahoval
vulgarismy „prdel“ (00.11.19 hod. od začátku pořadu), „vyblitá držka“ (00.11.28 hod.),
„kreténe“ (00.11.34 hod., 00.15.24 hod.), „do hajzlu“ (00.12.12 hod., 00.12.17 hod.,
00.38.32 hod., 01.15.43 hod., 01.26.39 hod., 01.36.31 hod., 01.55.47 hod., 02.18.49
hod., 02.25.32. hod., 02.25.34 hod.), „svinskej“ (00.12.17 hod., 01.48.40 hod.), „do
prdele“ (00.15.23 hod., 01.44.05 hod.), „v hajzlu“ (00.39.02 hod.), „blbej“ (00.39.28
hod.), „hajzlíci“ (01.18.00 hod.), „prdele“ (01.19.00 hod.), „svině“ (01.25.58 hod.), „sráči“
(01.26.40 hod., 01.58.09 hod.), „kravina“ (01.26.59 hod.), „banda idiotů“ (01.38.16 hod.),
„debil“ (01.57.17 hod., 01.57.18 hod.), „blbče“ (02.14.28 hod.), „svinskou“ (02.14.34
hod.), „na hovno“ (02.18.24 hod.), „kurva“ (02.18.32 hod., 02.18.49 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 06.00 druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
- 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 vysílání FTV Prima,
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu zařadil do reportáže Názory odborníků na výživu na
takzvaná éčka v potravinách, která byla součástí pořadu Zprávy FTV Prima, vysílaného
22. ledna 2015 od 18:55 hodin na programu Prima, anonci na vydání časopisu Téma, a
jestli mezi oběma médii existuje nějaké smluvní ujednání, ze kterého by vyplynulo
zařazení takové anonce do vysílání.
12-0-0
- 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, IČ

00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 2015 od
20:55 hodin na programu ČT 1 odvysílal pořad Černí baroni, který obsahoval četné
vulgarismy či nadávky, zejména „kurva“ (čas 20:36, 23:14, 25:50, 30:28, 34:45, 35:29,
36:54, 37:06, 56:54 minut a 01:08:03 hodin od začátku pořadu), různé tvary a
odvozeniny slova „srát“ (čas 30:58, 35:56, 40:34, 41:26, 46:36, 01:23:56 a 01:28:10),
„vole“ (čas 13:12, 20:20, 46:09, 46:18, 49:27, 49:30, 57:54, 59:27, 01:01:46, 01:06:45,
01:09:53, 01:11:19, 01:22:40 a 01:22:43), a porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
- 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., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
31. ledna 2015 od 16:25 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Moje superbejvalka,
který obsahoval vulgarismy či nadávky „prdel“ (čas 14:09 minut od začátku pořadu),
„vole“ (čas 15:10 minut, 01:26:29, 01:27:46, 01:29:00 a 01:29:50 hodin od začátku),
„idiot“ v různých pádech (čas 28:21, 01:21:46, 01:28:06, 01:29:19), „šukat“ v různých
tvarech (čas 51:40, 01:27:13), „debil“ (čas 01:03:25, 01:11:28), „magor“ (čas 01:11:10),
„hajzle“ (čas 01:27:33), a porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
12-0-0
- 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v
pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 28. ledna 2015 od 19:30 hodin na programu
NOVA, resp. v reportáži Bylo rychlé jednání sociální služby na místě?, včetně
moderátorského uvedení, která byla součástí tohoto pořadu, při informování o příčinách
a okolnostech odebrání dětí rodičům orgánem sociálně-právní ochrany dětí prezentoval
spekulace, informace z jediného zdroje nebo pocházející z nespolehlivého zdroje, nebo
informace s nejasným vzájemným vztahem. Vzniklou nedostatečnost informací
provozovatel zčásti v reportáži uspokojivě nevysvětlil a zčásti se ji nepokusil odstranit.
Reportáž, včetně moderátorského uvedení, tak neposkytla divákům dostatek
relevantních informací, na základě kterých by si mohl svobodně vytvořit na
prezentované věci objektivní názor korespondující s realitou, a provozovatel tím mohl
porušit povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti ve zpravodajských pořadech.
12-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ:

48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. února 2015 od 12:40
hodin na programu Prima COOL odvysílal pořad Hrajeme s Alim, který obsahoval
vulgarismy nebo nadávky „vole“ (čas 1:45, 1:54, 7:45, 8:45, 8:54, 10:10, 10:35, 16:29,
16:35 a 16:59 minut od začátku pořadu), „prdel“ (čas 2:38, 10:43), „kurva“ (čas 5:05),
„hovno“ (čas 24:54), a porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
12-0-0
- 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 vysílání Česká
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu ve čtené zprávě o zamítnutí nároku na vrácení nemovitého majetku
potomkům Jana Antonína Bati, která byla součástí pořadu Události, komentáře
vysílaného dne 5. února 2015 od 22:00 hodin na programu ČT24, označil za toho, kdo
majetek v roce 1947 zabavil, komunisty.
12-0-0
45. 2014/881/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/20.6.2014/17:32/Kriminálka Las Vegas
XII (9) - explicitní zobrazení násilí, naturalistické záběry
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto r o z h o d
n u t í : Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, dle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanoví povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil
odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XII (9) dne 20. června 2014 od 17:32 hodin
na programu NOVA, který obsahoval scény, jež by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl
vysílán v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, které
mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání
násilí a jeho následků. Jedná se zejména o scénu zobrazující násilí, kdy je explicitním
způsobem znázorněno rozpůlení lidského těla pomocí střelby, přičemž je zahrnut jak
pohled na samotné tělo, tak ilustrativní zobrazení průniku kulky do těla, jež má za
následek roztříštění páteře (22:00 minut od začátku pořadu) a scény prezentující
následky násilí, kdy je znetvořené tělo, ať již zcela, či jeho určité části, detailně snímáno
na místě činu (26:11 minut od začátku pořadu), a především pak na pitevním stole
(26:42 minut od začátku pořadu). Zde popsané může způsobit u dětí a mladistvých
zvýšení anxiety (úzkosti), zvýšení napětí, podrážděnost, poruchy spánku, neadekvátní
emoční reakce, odchylky od běžného chování. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2014881. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č.

500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014881. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0
46. 1199(2014): Biopol GN s.r.o.; Biopol GN s.r.o./Biopron/Telka/18.10.2014/8:46 hod./
vyjádření k obsahu stížnosti
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) žádá společnost
VALOSUN a.s., IČ: 253 41 090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621 00, o podání
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu
stížnosti na reklamu Biopron, která byla odvysílána dne 18. října 2014 v čase 8:46 hod.
v rámci teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
47. 2015/10/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události, resp. reportáž věnovaná
konferenci o svobodném podnikání/13.11.2014/od 19:00 hodin - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu dne 13. listopadu
2014, v rámci zpravodajské relace Události, vysílané na programu ČT1 od 19:00 hodin,
v reportáži věnované konferenci o svobodném podnikání, byla z odvysílaného výroku
prezidenta Miloše Zemana vystřižena zmínka o Zdeňku Bakalovi.
11-0-0
48. 2015/11/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 a ČT24/Studio 6/rozhovor o nových
podmínkách na Facebooku/1.12.2014/5:59 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory,
PSČ 140 70, z jakého důvodu v pořadu Studio 6, který byl odvysílán dne 1. prosince
2014 od 05:59 hodin na programech ČT1 a ČT24, konkrétně pak v rámci rozhovoru s
vedoucí vydání Portálu ČT24 (od 07:49 hodin), zazněla z úst pozvané nesprávná a
moderátorem nekorigovaná informace, že vlastníkem obsahu zveřejněného uživateli na
sociální síti Facebook je společnost Facebook.
12-0-0
49. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima love/změna licenčních podmínek
- úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve
vysílání - rozsudek NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. ledna 2015,
č.j. 8 As 93/2014, jímž byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu
v Praze č.j. 11A 36/2014 ze dne 27. května 2014, kterým byl zrušen výrok pod bodem II.
rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013, č.j. KOZ/5290/2013, sp.zn.
2013/940/KOZ/FTV a výrok pod bodem II. rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013, č.j.
RUD/5222/2013, sp.zn. 2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu
se změnou licenčních podmínek licence k zemskému a družicovému vysílání programu
Prima love, spočívající v dočasném snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro
vysílání evropské tvorby.
12-0-0
50. 2015/74/BUR/růz: různí; Úřední věstník Evropské unie - Závěry Rady evropské unie
o evropské audiovizuální politice v digitální éře - návrh dopisu MK, MŠMT a Úřadu
vlády

- Rada schvaluje návrh dopisu Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Úřadu vlády ve věci závěrů Rady unie o evropské audiovizuální
politice v digitální éře (2014/C 433/02) ze dne 3. prosince 2014.
12-0-0
51. 1286(2014): Plnění podpory evropské tvorby poskytovatelů AVMSnV za rok 2014
- Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory
evropské tvorby poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok
2014
12-0-0
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
spočívající ve změně názvu poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
Malatinec Jaroslav, umístěné na internetové adrese www.ekucharka.net a ve změně
identifikačního čísla, a to na: Ing. Jaroslav Malatinec, IČ: 01614002
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání
Doc
Alliance
Films,
umístěné
na
internetové
adrese
www.docalliancefilms.com, společnost Doc-Air o.s., IČ 27060047, sídlo Bubenská 1,
Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neoznámil Radě tyto
skutečnosti: změnu názvu služby a změnu adresy sídla poskytovatele. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání SUPERVIDEA, umístěné na internetové adrese www.super.cz/supervidea,
společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, sídlo Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150
00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neoznámil Radě tyto skutečnosti: změnu
názvu služby na VIDEO SUPER, umístěné na internetové adrese video.super.cz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy
12-0-0
52. 1243(2014): České dráhy, a.s. - ukončení poskytování AVMSnV
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti České dráhy, a.s., IČ
70994226, sídlo Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00, zda přerušil
či ukončil poskytování služby, k jakému dnu tak učinil, a z jakého důvodu tyto
skutečnosti Radě neoznámil, které bylo doručeno Radě dne 2. ledna 2015 pod č.j.
3/2015
12-0-0
- Rada konstatuje, že služba poskytovatele České dráhy, a.s. (Televizní portál
ČD/www.cd.cz/tv) není audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č.
132/2010 Sb.
12-0-0
53. 1144(2014): Spolek pro občanskou informovanost/Den pro zdraví Senior Fitness
2014 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Spolek pro občanskou
informovanost, IČ 69347051, sídlo Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, zda byla v
souvislosti s pořadem „Den pro zdraví Senior Fitness 2014“ umístěným na

internetových stránkách služby v rámci kategorie „Aktuality“ (vloženo dne 3. června.
2014) uzavřena smluvní ujednání týkající se produktů značek tianDe a Stříbrný doktor,
a výrobního družstva OBZOR, které bylo doručeno Radě dne 19. prosince 2014 pod č.j.
11736/2014
12-0-0
54. 2015/133/chr/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. ; výmaz/VIDEA Z VILY
- Rada provádí výmaz služby VIDEA Z VILY umístěné na internetové adrese
http://iprima.cz/vyvoleni/videa-z-vily poskytovatele FTV Prima, spol. s r. o. z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
12-0-0
55. 2015/145/KOD/Rad: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin
- Rada vzala na vědomí informaci o podaném trestním oznámení.
12-0-0
56. 2015/138/BLA/Nes: Pozvánka PS - 19. schůze volebního výboru
57. 1146(2014): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Výroční zpráva RRTV 2014
- Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2014
12-0-0
58. CEBIT
- RRTV schvaluje účast na konferenci CEBIT : Irena Ondrová
8-0-1
ověřovatel:
P. Bartoš

