Zápis z 8. zasedání, konaného dne 23. 4. 2013
Přítomni: Kalistová, Foltán, Kostrhun, Matulka, Bezouška, Jehlička, Richterová, Pejřil,
Krejčí, Ondrová, Bouška, Svoboda, Šenkýř
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 8. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
12-0-0
2. 2013/55/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Krimi plus/Případ Petra
Belančíka/28.11.2012/19:35
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2013/55/LOJ/FTV provedla důkaz zhlédnutím
reportáţe věnované případu Petra Belančíka odvysílané v rámci pořadu Krimi Plus dne
28. 11. 2012 od 19:35 hodin na programu Prima family.
12-0-0
3. 2013/39/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Centrum
Štětí na Litoměřicku zaplavily plakáty, které pobouřily místní Romy/2.10.2012/18:55 dokazování ve 14:07
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/39/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe Centrum Štětí na Litoměřicku zaplavily plakáty, které pobouřily
místní Romy, odvysílané v rámci pořadu Zprávy FTV Prima ze dne 2. října 2012 od
18:55 hodin byl na programu Prima family.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 23. dubna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol.
s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvku Centrum Štětí na Litoměřicku
zaplavily plakáty, které pobouřily místní Romy, dne 2. října 2012 od 18:55 hodin na
programu Prima family, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
12-0-0
4. 2013/40/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Podpora
Romanu Smetanovi/11.10.2012/18:55 - dokazování ve 14:10
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/40/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe Podpora Romanu Smetanovi, odvysílané v rámci pořadu Zprávy
FTV Prima ze dne 11. října 2012 v 18:55 hodin byl na programu Prima family.
12-0-0
5. 2013/41/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Lidé na
Facebooku
svolávají
k
poklidnému
shromáţdění
před
klatovskou
radnicí/19.10.2012/18:55 - dokazování ve 14:13
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/41/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe Lidé se na Facebooku svolávají k poklidnému shromáţdění před

klatovskou radnicí, odvysílané v rámci pořadu Zprávy FTV Prima ze dne 19. října 2012
v 18:55 hodin byl na programu Prima family.
12-0-0
6. 2013/42/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Společná
vláda ČSSD a KSČM je zase o něco blíţ/21.10.2012/18:55 - dokazování ve 14:16
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/42/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe Společná vláda ČSSD a KSČM je zase o něco blíţ, odvysílané v
rámci pořadu Zprávy FTV Prima ze dne 21. října 2012 v 18:55 hodin byl na programu
Prima family.
12-0-0
7. 2013/65/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Studio ČT24/rozhovor se Stanislavem
Balíkem/1.11.2012/12:32 - dokazování ve 14:20
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/65/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu rozhovoru se Stanislavem
Balíkem odvysílaného v rámci pořadu Studio ČT24 dne 1. listopadu 2012 od 12:32
hodin na programu ČT24.
10-0-2
8. 2013/272/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT, resp. reportáţ Exekutorka
se vzdala odměny/25.2.2013/21:50 hod. - dokazování od 14:55 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/272/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Reportéři ČT, respektive reportáţe s názvem
Exekutorka se vzdala odměny, odvysílané dne 25. února 2013 od 21:50 hodin na
programu ČT1.
12-0-0
9. 2013/274/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4/Sněţní hrdinové/oznámení o
sponzorování RWE - 14.12.2012 od 12:34:00 hod., Allianz - 14.12.2012 od 21:29:27
hod.,Orea hotels - 14.12.2012 od 8:30:39 hod.- oznámení o sponzorování programu v
upoutávkách na pořad - dokazování od 15:05 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/274/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
záznamů odvysílání oznámení o sponzorování programu, a to RWE s premiérou dne
14. prosince 2012 od 12:34:00 hodin, Allianz s premiérou dne 14. prosince 2012 od
21:29.27 hodin a Orea hotels s premiérou dne 14. prosince 2012 od 8:30:39 hodin v
rámci upoutávek na pořad „Sněţní hrdinové. S ČT sport na vrchol 3“ na programu ČT
sport
12-0-0
10. 2013/174/RUD/Sta: Stanice O, a.s.; O/Mixxxer/6.2.2013/14:35 hod., resp. 15:23
hod./klip Marilyn Manson: Saint - dokazování od 15:10 hodin - dokazování od 15:10
hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/174/RUD/Sta provedla důkaz zhlédnutím
záznamu vysílání pořadu Mixxxer, resp. písničkového klipu Marilyn Manson: Saint
odvysílaného dne 6. února 2013 od 14:35 hodin (respektive klip od 15:23 hodin) na
programu O („Óčko“).
13-0-0
11. 2013/248/sve/KAR: TipTV broadcast s.r.o./TIP TV - licence k provozování
televizního vysílání prostřednicvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené
ústní jednání dne 23. dubna 2013 v 15:30 hodin
- Rada uděluje ţadateli právnické osobě TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, sídlo:
Praha 8, Primátorská 296/38, PSČ 180 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DBV-T na 12 let; název (označení) programu: TIP TV; základní programová
specifikace: Teleshoppingový a reklamní program; územní rozsah vysílání: Česká

republika; v rozsahu dle ţádosti č.j. 3018 doručené dne 18. března 2013, ve znění č.j.
3194 doručeného dne 25. března 2013
13-0-0
12. 0295(2013): Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace; Analýza
kontinuálního záznamu vysílání programu TV Odra ze dne 14. a 15. února 2013
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu TV Odra v
časovém úseku od 0:00 do 24:00 hodin ze dnů 14. a 15. února 2013.
12-0-0
13. 0296(2013): Jindřichohradecká televizní s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu
programu Jindřichohradecká televize ze dne 14. a 15. února 2013
- 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 Jindřichohradecká televizní
s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Jindřichův Hradec, Vajgar 532, PSČ 37701, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na
vyţádání nezapůjčil Radě ve stanovené lhůtě kontinuální záznam programu
Jindřichohradecká televize ze dnů 14.–15. února 2013 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z
období dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
14. 0287(2013): Souhrn podání 8/2013 (37 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 2. dubna 2013 do 15. dubna 2013: FTV Prima, spol. s
r.o./Prima COOL - film Bastardi odvysílaný 31. března 2013 od 22:05 hodin; Česká
televize/ČT1 - epizoda cyklu Nevinné lţi nazvaná Čistá práce a odvysíláná 7. dubna
2013 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT24 -přímý telefonickém vstupu reportérky na
téma „Pokuta za chyby v dotovaných projektech“ odvysílaný dne 6. února 2013 v rámci
pořadu Zprávy v 16 od 16:00 hodin; CET 21, spol. s r. o./tn.cz - reportáţe na zakázku
praţského magistrátu; CET 21, spol. s r. o./Nova - blok reportáţních příspěvků nazvaný
Krutá smrt Petry! a odvysílaný dne 29. března 2013 v rámci pořadu Televizní noviny od
19:30 hodin; CET 21, spol. s r. o./Nova - reportáţ o sexuálním chování Čechů
odvysílaná dne 31. března 2013 v rámci pořadu Víkend od 8:50 hodin; Česká
televize/ČT1 a ČT24 - rozbor špatné práce ČT a neplnění poslání ČT jako
veřejnoprávního média; Česká televize/ČT1 - epizoda seriálu Policajti z centra nazvaná
„Agent“ a odvysílaná dne 28. března 2013 od 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family a Prima COOL - nevhodné upoutávky na filmy Hanební pancharti, Pulp Fiction a
Bastardi 2 a 3; CET 21, spol. s r. o./Nova - film Záměna vysílaný 1. dubna 2013 od
13:00 hodin; CET 21, spol. s r. o./Nova - reportáţ Policejní zásah na D1 zřejmě nebyl
bez chyb odvysílaná v rámci pořadu Televizní noviny dne 26. března 2013 od 19:30
hodin; CET 21, spol. s r. o./Nova - reportáţ Ulice hrůzy odvysílaná v rámci pořadu Na
vlastní oči dne 6. března 2013 od 21:30 hodin; Česká televize/ČT1 - reportáţ Spor o
peníze za právní sluţby odvysílaná dne 13. března 2013 v rámci pořadu Události v
regionech od 18:00 hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV - údajná klamavá
reklama; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - nespecifikované násilí ve vysílání; CET
21, spol. s r. o./Nova - pořad Prásk! odvysílaný 7.dubna 2013 od 16:55 hodin; CET 21,
spol. s r. o./Nova - reportáţ o protonovém centru odvysílaná dne 9. dubna 2013 v rámci
pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin; SIKO KOUPELNY - oznámení sponzora;
Česká televize/ČT24 - pořadu Interview ČT24 odvysílaný dne 5. dubna od 18.34 a
pořad Události komentáře odvysílaný 5. dubna od 22:00 hodin; CET 21, spol. s r.
o./tn.cz - reportáţ z pohřbu zavraţděné dívky; Česká televize/ČT2 pořad Bohemia
Incognita; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - údajné podprahové
připomínání toho, jak to vypadalo za vlády silné ruky.

10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 7. dubna 2013 odvysílal od 20:00 hodin na programu ČT1 pořad
Nevinné lţi Čistá práce, jenţ obsahoval vulgarismy a nadávky na piču (v čase 00:02:23
od začátku pořadu), zasraný (00:02:44, 00:11:25 a 00:36:18), prdel (00:03:05 a
01:09:22), serete (00:03:22), sereš (00:03:24), do prdele (00:03:28, 00:04:09, 00:23:52,
00:33:19, 00:34:24, 00:36:11, 00:36:13, 00:36:14, 00:42:19, 00:43:58, 01:07:48),
kreténe vole (00:04:10, 00:36:32), vysrat (00:05:56), hoven (00:05:56), hovno (00:05:57,
00:26:20, 00:44:54, 00:44:56), v prdeli (00:11:08, 00:26:58, 00:31:59, 00:37:54,
00:53:26, 00:56:20: 01:07:35), nenachcalo (00:11:55), sere (00:16:08, 00:33:02,
00:36:43), nasraná (00:23:55), nasranej (00:24:31), naser (00:24:27), posraný
(00:35:26), zmrd (00:37:17), nechčije (00:37:33), nesere (00:37:34), na hovno
(00:38:03, 01:09:20), posral (00:43:55, 00:45:03), prosrat (00:45:33), u prdele (00:53:01,
01:00:03), posere (00:53:56, 01:07:52), čuráku (01:02:56, 01:02:58), zmrda (01:03:10),
kurva (01:03:20), vysrali (01:05:06), seru (01:06:28). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dnů od doručení upozornění.
11-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá provozovatele televizního
vysílání Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383, o podání
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zda záběry odvysílané
jako obrazový doprovod přímého vstupu „Pokuta za chyby v dotovaných projektech“
odvysílaného dne 6. února 2013 v rámci pořadu Zprávy v 16 od 16:00 hodin na
programu ČT24 byly pouţity jako ilustrační a pokud ano, proč je takto neoznačil. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dnů od doručení ţádosti.
11-0-1
15. 2012/961/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Ententýky 9/15/7.11.2012/od 20:55
hodin - PP/nepatřičné zdůrazňování
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.)
vydala dne 23. dubna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro
porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním pořadu Ententýky 9/15 dne 7. listopadu 2012 od 20:55 hodin na
programu ČT1, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na

porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,neboť
odvysíláním pořadu Ententýky 9/15 dne 7. listopadu 2012 od 20:55 hodin na
programu ČT1 se dopustil nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu v pořadu
obsahujícím umístění produktu tím, ţe neopodstatněně zdůrazňoval značku nábytku
ASKO a nábytek této značky ve scéně (pasáţ 50:30-51:53 od začátku pořadu), ve
které si pár vybírá ve velkoprodejně nábytku sedací soupravu. Scéna se odehrávala v
reálné prodejně, kde bylo vidět zboţí, tedy zejména sedací soupravy v popředí
záběru, a značku ASKO zejména na velkých poutačích v úvodu scény, a místy na
cenovkách zboţí. Ve scéně pár schází po schodech z vyššího patra prodejny nábytku
a dívka říká: „Tady jich je spousta.“ Mladík reaguje: „Tak jistě, tady je i prodávaj, ţe jo.
Chápeš?“ Pak se chvíli zdráhají zeptat prodavačky, která jim přijde naproti. Dívka
tlačí mladíka před sebou blíţe k prodavačce. Všichni se zdraví. Mladík pak říká: „My
bychom chtěli ňákou krásnou sedačku.“ Prodavačka: „A barvičku máte vybranou?“
Mladík k dívce: „No?“ Dívka: „Nemáme. Nevíme.“ Prodavačka: „Tak vyzkoušejte!“, a
gestem posílá pár k sedacím soupravám. Ti se chvíli procházejí kolem souprav,
prohlíţejí si je a vyměňují si pár slov. Dívka některé sedačky zkouší. Zastavují se u
bílé soupravy a mladík se ptá: „Dá se to otevřít nějak?“ Prodavačka: „Samozřejmě.“ –
přistupuje k sedačce, odklápí sedák vzhůru a pod ním se objeví úloţný prostor.
Mladík s dívkou ţertují a on se pak na moment uloţí do úloţného prostoru, dívka ho
tam zavírá, on protestuje a zase vylézá. Dívka si zouvá boty, přeběhne přes jednu
sedačku k další a usedá na ni. Ptá se: „Dá se otevřít?“ Zaměstnanec přisvědčí a
rozloţí sedačku na lůţko. Dívka s mladíkem to komentují: „Jé!“ Ona říká: „Břéťo, tuhle
chci, tahle se mi líbí nejvíc.“ Břéťa odpovídá: „Jo?“ a zaměstnance se ptá: „Můţu?“
Po jeho souhlasu skokem usedne vedle své partnerky: „Dobrý, dobrý!“ Nepatřičné
zdůraznění umístěného produktu v daném případě spočívalo zejména v nepřiměřeně
podrobné prezentaci produktů ASKO, a to jak představováním jednotlivých
konkrétních produktů a jeho předností, tak i celkovými záběry, které zdůrazňovaly
pestrost a šíři nabídky produktů ASKO. Scéna byla zpracována tak, aby byly
maximálně vyzdviţeny kvality a přednosti sedaček ASKO (pohodlnost – hrdinové je
testují vsedě i vleţe; prostornost úloţných prostor – hrdina se celý vejde do úloţného
prostoru sedačky; praktičnost rozkládací pohovky – po rozloţení se pohodlně uloţí na
sedačku oba hrdinové). Ve scéně jsou navíc opakovaně záměrně identifikovatelné
ceny nabízených produktů, aby si divák mohl udělat představu o cenových relacích v
obchodech ASKO. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
16. 2012/964/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Ententýky 10/15/14.11.2012/od 22:30
hodin - PP/nepatřičné zdůrazňování
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 23. dubna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro porušení §
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu
Ententýky 10/15 dne 14. listopadu 2012 od 22:30 hodin na programu ČT1, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení
ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,neboť odvysíláním pořadu
Ententýky 10/15 dne 14. listopadu 2012 od 22:30 hodin na programu ČT1 se dopustil
nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu v pořadu obsahujícím umístění
produktu tím, ţe neopodstatněně zdůrazňoval značku ústní vody Listerine. Součástí
děje (pasáţ cca 26:51-27:19 od začátku pořadu) je scéna, ve které spolu hovoří matka
s dcerou mobilním telefonem, jedna z nich je přitom v koupelně a uprostřed
telefonického hovoru si vyplachuje ústa ústní vodou Listerine, coţ ovlivňuje
srozumitelnost jejího hovoru. Pasáţ doprovází tento rozhovor: A: „Co říkáš?“ B:
„Kloktám. /vyplivuje ústní vodu do umyvadla/ Táta má novou ústní vodu. Říká, ţe se s
ním chce teďka líbat půlka fabriky. Ţe má v puse horskej vánek. Prosim tě, ten kloktá
ráno večer, po kaţdym čištění zubů.“ A: „A jak se jmenuje?“ B: /zvedá lahvičku před oči
a čte z lahvičky/ „Listerine zero.“ Nepatřičné zdůraznění umístěného produktu spočívalo
zejména v jeho nepřiměřeně podrobné a v kontextu scény (kloktání při telefonickém
hovoru) násilné prezentaci a ve zdůraznění kvalit produktu nadneseným tvrzením, ţe s
muţem, který ji pouţívá, se chce „líbat půlka fabriky“ a ţe „má v puse horskej vánek“.
Tento způsob vyjadřování je přejat z reklamní komunikace, která formou nadsázky
zveličuje kvalitu nabízeného produktu s cílem zvýšení jeho prodeje. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
17. 2012/853/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/20.8.2012/01.00-02:00 - překročení
reklamního limitu o 124 sekund
- 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 v souladu s ustanovením §
60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.")
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004
Sb.") vydala dne 23. dubna 2013 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění, ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 75 000,- Kč za porušení
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve vysílání programu Nova dne 20. srpna
2012 v časovém úseku od 01:00 do 02:00 hodin bylo odvysíláno 844 sekund reklamy a
teleshoppingu, a byla tak o 124 sekund překročena přípustná délka času, který můţe
být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 2012853. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2012853.
11-0-0
18. 2013/4/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/2.10.2012/01:00-02:00 - překročení
reklamního limitu
- 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 v souladu s ustanovením §
60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.")
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004

Sb.") vydala dne 23. dubna 2013 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění, ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 75 000,- Kč za porušení
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve vysílání programu Nova dne 2. října 2012
v časovém úseku od 01:00 do 02:00 hodin bylo odvysíláno 844 sekund reklamy a
teleshoppingu, a byla tak o 124 sekund překročena přípustná délka času, který můţe
být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 20134. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení
paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6
odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20134.
11-0-0
19. 2012/880/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Kupředu levá, ČSSD
míří do náruče KSČM/15.10.2012/19:30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 23. dubna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
vedené pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe s názvem Kupředu levá,
ČSSD míří do náruče KSČM, dne 15. října 2012 od 19:30 hodin na programu Nova,
neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáţe s názvem Kupředu levá, ČSSD míří do náruče KSČM,
dne 15. října 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, se dopustil porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváţenosti, a to tím, ţe příspěvek byl zpracován tendenčním způsobem,
který směšuje hodnotící komentáře a názory s informacemi zpravodajského charakteru.
Provozovatel se uchýlil k interpretativním praktikám, které nejsou slučitelné s
poskytováním objektivních a vyváţených informací nezbytných pro svobodné vytváření
názorů. Provozovatel „čte z volebních výsledků“, předpokládá „revoluční obrat“ a hovoří
o „vysněném cíli“, věcné informování tak směšuje s domněnkami a subjektivními
názory. Doplnění reportáţe zvukovým pozadím, které tvořila píseň Kupředu levá, zpátky
ni krok má navíc zásadní obsahotvorný význam, a to zejména asociativním odkazem na
nástup komunismu po roce 1948, který je tak dáván do neodůvodněného kontextu se
současnou politickou situací. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
9-1-2

20. 2012/536/had/TER: TEREZIA COMPANY s.r.o.; Terezia Company/Rakytníkový
olej/29.4.2012/11:58:45/Prima family - zřetelnost - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakoţto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době
odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm.
g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhoţ zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 23.
dubna 2013 takto: Rada ukládá společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659,
sídlem Na Veselí 744/26, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 v souladu s § 8a odst. 2 písm.
g) a § 8a odst. 6 písm. b) a podle § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 5
000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému došlo zadáním reklamy/označení sponzora, konkrétně „označení sponzora
TEREZIA COMPANY RAKYTNÍKOVÝ OLEJ“ premiérově vysílaného dne 29. 4. 2012 od
11:58:45 hodin na programu Prima family a dále vysílaného ve stejný den v 12:19:27
hodin, 12:28:26 hodin a 13:17:25 hodin na témţe programu, neboť v této
reklamě/označení sponzora absentuje zákonný text „doplněk stravy“. Pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2012536. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č.
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2012536. Náhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
12-0-0
21. 2012/495/had/TER: TEREZIA COMPANY s.r.o.; Terezia Company/Rakytníkový
olej/29.4.2012/11:58:45/Prima family - označení sponzora - léčebné účinky
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) 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 23. dubna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení se se zadavatelem obchodního sdělení společností TEREZIA COMPANY
s.r.o., IČ: 27251659, sídlem Na Veselí 744/26, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, vedené
pro moţné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke
kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení „označení sponzora TEREZIA
COMPANY RAKYTNÍKOVÝ OLEJ“, premiérově vysílaného dne 29. 4. 2012 od 11:58:45
hodin na programu Prima family a dále vysílaného ve stejný den v 12:19:27 hodin,
12:28:26 hodin a 13:17:25 hodin na témţe programu, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení.
12-0-0
22. 2013/179/RUD/ATV: ATV CZ, s.r.o.; GOLF CHANNEL/evropská tvorba 2012 neposkytnutí údajů
- Rada se seznámila s naplňováním poţadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programu GOLF CHANNEL v roce 2012, provozovaným společností
ATV CZ s.r.o., IČ 27647234, sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6.
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla dne 23. dubna 2013 zahájit s provozovatelem

ATV CZ s.r.o., IČ 27647234, sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, správní řízení
z moci úřední pro moţné porušení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe ve vysílání programu GOLF CHANNEL v roce 2012 nenaplnil poţadavek na
nadpoloviční zastoupení evropských děl, neboť dle údajů poskytnutých provozovatelem
byla evropská tvorba na programu GOLF CHANNEL v roce 2012 zastoupena pouze
12,6%.
12-0-0
23. 2013/178/RUD/Hud: Hudební televize, s.r.o.; Retro Music Television/evropská
tvorba 2012 - neposkytnutí údajů
- Rada se seznámila s naplňováním poţadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programu Retro Music Television v roce 2012, provozovaným
společností Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 3, 150 00
Praha 5.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní orgán
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 dne 23. dubna 2013 zahájit s
provozovatelem, Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 3,
150 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 42
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe ve vysílání programu Retro
Music Television v roce 2012 nenaplnil poţadavek na nadpoloviční zastoupení
evropských děl, neboť podle údajů poskytnutých provozovatelem byla evrospská tvorba
ve vysílání programu Retro Music Television v roce 2012 zastoupena pouze 45%.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní orgán
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 dne 23. dubna 2013 zahájit s
provozovatelem, Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 3,
150 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 44 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe ve vysílání programu Retro
Music Television v roce 2012 nenaplnil poţadavek na 10% zastoupení evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, od jejichţ prvního zveřejnění neuplynulo více neţ pět
let, neboť podle údajů poskytnutých provozovatelem nebyla v roce 2012 na programu
Retro Music Television tato tvorba zastoupena vůbec.
12-0-0
24. 2013/135/LOJ/TEL: TELEPACE s.r.o.; Tv Noe/spoty Časopis IN!/7.10.2012/15:48 a
17:48 hodin - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 1. 3. 2013 provozovatele
TELEPACE s. r. o., na základě jakého smluvního ujednání se společností IN s.r.o.
odvysílal dne 7. října 2012 od 15:48 a 17:48 hodin na programu Tv NOE spoty časopis
IN!.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá vydavatele IN s. r. o. Horní
náměstí 12, 466 01 Jablonec n. N., IČ:27265170, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k televiznímu spotu časopisu IN!, jenţ byl
odvysílán dne 7. října 2012 od 15:48 a 17:48 hodin na programu Tv NOE. Rada ţádá

zejména o sdělení, na jakém smluvním základě vydavatelství IN s. r. o. poskytlo
předmětný spot provozovateli televizního vysílání TELEPACE s. r. o. k odvysílání a zda
za toto odvysílání byla provozovateli poskytnuta úplata či obdobná protihodnota. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů od doručení ţádosti.
12-0-0
25. 2013/136/LOJ/TEL: TELEPACE s.r.o.; TV Noe/Platinové písničky/Česká muzika podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 7.3.2013 provozovatele TELEPACE
s. r. o., na základě jakého smluvního ujednání se společností Česká muzika je vysílán
pořad Platinové písničky na programu Tv NOE.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí
1839/2, Ostrava 2, PSČ 702 00, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., na porušení §
48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
obchodního sdělení Česká muzika, dne 7. 10. 2012 od 13:10 hodin na programu TV
Noe, které nebylo coby obchodní sdělení snadno rozpoznatelné. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-1-0
26. 0138(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Family/VIP zprávy/Dárky firmy Mattel pro
MŠ v Domašově n. Bytřicí/13.12.2012/19:50 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 22. března 2013 provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., na základě jakého smluvního ujednání se v pořadu VIP Zprávy, resp.
v reportáţi o dárcích pro mateřskou školku v Domašově nad Bystřicí, vysílané dne 13.
prosince 2012 v 19:50 hodin na programu Prima family, prezentuje společnost Mattel
Czech Republic s.r.o.
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá společnost Mattel Czech Republic s.r.o., IČ 27177807, sídlem Václavské nám.
19/832, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání se
společnost prezentovala v pořadu VIP Zprávy, resp. v reportáţi o dárcích pro mateřskou
školku v Domašově nad Bystřicí, vysílané dne 13. prosince 2012 v 19:50 hodin na
programu Prima family.Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-0
27. 0096(2013): ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/1.9.2012 - 1.1.2013/výskyt prodejen
Tesco - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 2. dubna 2013 provozovatele České
televize, z jakého důvodu se společnost Tesco, záběry prodejen Tesco a vyjádření
zástupců této společnosti vyskytovalo v pořadu Události v období od 1. září 2012 do 1.
ledna 2013 nepoměrně více neţ jiných konkurenčních společností (Tesco celkem
čtyřiadvacetkrát, Ahold devětkrát, Globus, Kaufland, Lidl apod. maximálně dvakrát)
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá společnost Tesco Stores ČR a.s., IČ 453 08 314, sídlem Praha 10, Vršovická
1527/68b, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání či z
jakého jiného důvodu se společnost Tesco, záběry prodejen Tesco a vyjádření zástupců
této společnosti vyskytovalo celkem čtyřiadvacetkrát v pořadu Události v období od 1.
září 2012 do 1. ledna 2013. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-0
28. 2013/165/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT Sport/MS v cyklokrosu 2013
USA/2.2.2013/21:39:38 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 21. března 2013 provozovatele
Česká televize k vysílání pořadu MS v cyklokrosu 2013 USA dne 2. února 2013 ve
20:25 hodin na programu ČT Sport, resp. k pasáţi ve 21:39:38-21:39:52 hodin, kdy
spolukomentátor vloţil do komentování přímého sportovního přenosu politickou
poznámku. Rada ţádala zejména o vysvětlení, jaké má provozovatel nastaveny vnitřní
mechanismy zajišťující, aby jím pozvaní hosté, komentující sportovní přenosy či
podobné události, se v průběhu přímého přenosu nedopouštěli verbálních či jiných
excesů, které by mohly být hodnoceny jako porušení zákona o vysílání.
12-0-0
29. 2013/137/LOJ/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/Sen za den/21.10.2012 od 21:02
hodin - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 20. března 2013 provozovatele
Metropol TV, spol. s r. o. , kterým se vyjádřil ke smluvnímu vztahu s provozovateli butiku
Tatiana, kadeřnického salonu Hair Area, Choco-story muzea a Party gril boat,
začleněnými do pořadu Sen za den, který byl odvysílán dne 21. října 2012 od 21:02
hodin na programu Pětka.
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 Metropol TV, spol. s r.o., IČ
26429144, sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00, na porušení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sen za den dne 21. října 2012 od
21:02 hodin na programu Pětka, který nebyl označen jako obsahující umístění produktu,
se dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo
jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve
vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané
podle zvláštního právního předpisu. V pořadu byly umístěny produkty butiku Tatiana,
kadeřnického salonu Hair Area, Choco-story muzea a Party gril boat. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
30. 2013/139/LOJ/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/Horsefeathers/20.10.2012 od
14:30 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 20. března 2013 provozovatele
Metropol TV, spol. s r. o., na základě jakého smluvního ujednání byla do pořadu Shitparáda odvysílaného dne 20. října 2012 od 14:30 hodin na programu Pětka
začleněna značka Horsefeathers.
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 Metropol TV, spol. s r.o., IČ
26429144, sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00, na porušení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu S-hitparáda dne 20. října 2012 od
14:30 hodin na programu Pětka, který nebyl označen jako obsahující umístění produktu,
se dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo
jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve
vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané
podle zvláštního právního předpisu. V pořadu S-hitparáda byl umístěn produkt značky
Horsefeathers. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
31. 2013/140/LOJ/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/Sezóna/20.10.2012/od 13:05
hodin - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 20. března 2013 provozovatele
Metropol TV, spol. s r. o. , na základě jakého smluvního ujednání byl do pořadu Sezóna
odvysílaného dne 20. října 2012 od 13:05 hodin na programu Pětka začleněn časopis
Myslivost jakoţto cena pro soutěţící.
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 Metropol TV, spol. s r.o., IČ
26429144, sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00, na porušení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sezóna dne 20. října 2012 od 13:05
hodin na programu Pětka, který nebyl označen jako obsahující umístění produktu, se
dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo
jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve
vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané
podle zvláštního právního předpisu. V pořadu Sezóna byl umístěn produkt časopis
Myslivost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
32. 2013/142/LOJ/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/Stylife/19.10.2012 od 18:28 hodin
- podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 20. března 2013 provozovatele
Metropol TV, spol. s r. o., na základě jakého smluvního ujednání se část pořadu Stylife
odvysílaného dne 19. října 2012 od 18:28 hodin na programu Pětka odehrává v
obchodě Motivi.
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 Metropol TV, spol. s r.o., IČ

26429144, sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00, na porušení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Stylife dne 19. října 2012 od 18:28
hodin na programu Pětka, který nebyl označen jako obsahující umístění produktu, se
dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo
jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve
vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané
podle zvláštního právního předpisu. V pořadu Stylife byly umístěny produkty obchodu
Motivi. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
33. 0153(2013): HERO CZECH s.r.o.- o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 5. dubna 2013 společnosti HERO
CZECH s.r.o. ve věci obchodního sdělení na výrobek Sunar Complex, které bylo
odvysíláno na programu Televize Barrandov dne 17. ledna 2013 v 16:24:06 hodin.
12-0-0
- Rada ţádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko ve věci tvrzení
obsaţených v rámci obchodního sdělení na výrobek Sunar Complex, které bylo
odvysíláno na programu Televize Barrandov dne 17. ledna 2013 v 16:24:06 hodin.
12-0-0
34. 0175(2013): ČESKÁ TELEVIZE; Události/Protikomunistický protest/19.1.2013/19:00
- po podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze 2. dubna 2013 provozovatele Česká
televize, proč nebyl divák seznámen se skutečností, ţe v reportáţi „Protikomunistický
protest“ z 19. ledna 2013 v pořadu Události od 19.00 hodin byly pouţity archivní záběry
demonstrace v Českých Budějovicích ze 17. listopadu 2012, ačkoli zmíněná reportáţ se
vztahovala k protestům v Českých Budějovicích ze 17. ledna 2013.
12-0-0
35. 0171(2013): Stanice O, a.s.; O/Music Game/6.1.2013/1:30 hod. - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 22. března 2013 provozovatele
Stanice O, a.s., k vysílání pořadu Music Game dne 6. ledna 2013 v 1:30 hodin na
programu O, respektive k povaze provozu linky 906 70 99 a podmínek provozu této
linky.
12-0-0
36. 0876(2012): NÁRODNÍ CENTRUM MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ o.p.s.; GS Condro
FORTE/Nova/2.10.2012/9:22:40 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení NÁRODNÍHO CENTRA MEDICÍNSKÝCH
INFORMACÍ o.p.s., ve věci doloţení, na základě jakých skutečností je přípravek GS
CONDRO Forte, v rámci obchodního sdělení Condro FORTE, které bylo odvysíláno dne
2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova, doporučován touto společností jako
pomoc při bolesti kloubů.
12-0-0
37. 2012/161/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Ordinace v růţové zahradě 2
(Prostenal)/15.12.2011/20:00/nepatřičně zdůrazněný umístěný produkt - 250 000 Kč po rozsudku MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 215/2012 – 38,
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/3453/2012, kterým byla
provozovateli CET 21 spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 250 000 Kč pro porušení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růţové

zahradě 2 dne 15. prosince 2011 od 20:00 hodin na programu Nova, který obsahoval
umístění produktu, se v čase 00:11:02 aţ 00:12:26 od začátku pořadu dopustil
nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Prostenal, a to jak verbálními
prostředky, tak obrazovými prostředky.
12-0-0
38. 0277(2013): Různí poskytovatelé; Výmaz AVMSnV z Evidence
- Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz a.s./HUDEBNÍ TELEVIZE SEZNAM z
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Československá filmová společnost s.r.o./Portál
CS Muzika z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele BONTONFILM a.s./cinema.cz z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Futura a.s./Internetová televize z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Vojtěch Jaroslav/Video Liberec z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele PLAY NET s.r.o./best4men.cz z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Sdruţení pro rozvoj podnikání/www.cestovize.cz z
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele TV Vřídlo s.r.o./R1 Vřídlo z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
11-0-0
39. 0110(2013): Brunclík Milan; Rozbor sluţby Bonus TV z hlediska definičních znaků
avmsnv
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby BONUS TV, pana
Milana Brunclíka, bytem v Turnově, Jana Palacha 988, PSČ: 511 01 ve věci objasnění
hospodářské činnosti, jakoţto kritéria dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
40. 2013/290/zab/Age: Agentura TRS spol. s r.o. / RADIO 1 - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu obchodního podílu, způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši obchodního podílu, seznamu
společníků a s těmito změnami související změnou společenské smlouvy - rozhodnutí
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1. písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.
uděluje provozovateli Agentura TRS spol. s r.o. IČ: 00220493 se sídlem Říčanská
2399/3, Praha 101, PSČ 101 00 předchozí souhlas s převodem obchodního podílu,
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši obchodního
podílu, seznamu společníků a s těmito změnami související změnou společenské
smlouvy, společníka MII Praha s.r.o., IČ: 250 51 733 se sídlem Praha 2, Londýnská 67,
PSČ 120 00 ve výši 90 % na společnost RADIO BETA s.r.o., IČ: 291 31 901 se sídlem
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 110 00
10-0-0

41. 2011/451/STR/Rou: Route Radio s.r.o.; Ţádost o přidělení kmitočtů určených k
analogovému rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů na geograficky
vymezeném území ohraničeném dálničními úseky pozemní komunikační sítě České
republiky, převáţně dálnicemi D1 a D5
- Rada podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. z moci úřední spojuje
ke společnému řízení věcně související řízení o ţádostech společnosti Route Radio,
s.r.o. o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v ţádosti o
licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) vedených pod sp. zn. 2009/1021/DOL/ROU o udělení
souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení kmitočtu Nový Jičín 92,0 MHz / 25
W, pod sp. zn. 2009/1022/DOL/ROU o udělení souhlasu se změnou licence spočívající
v přidělení kmitočtu Strakonice 87,6 MHz / 50 W, pod sp. zn. 2009/1129/dol/ROU o
udělení souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení kmitočtů Humpolec 95,8
MHz / 50 W; Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50W; Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W;
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, pod sp. zn. 2009/1130/dol/ROU o udělení souhlasu se
změnou licence spočívající v přidělení kmitočtů Herálec 91,7 MHz / 50 W; Mirošovice
98,3 MHz / 50 W; Vyškov 91,9 MHz / 50 W; Ţebrák 98,5 MHz / 50 W, pod sp. zn.
2009/1252/dol/ROU o udělení souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení
kmitočtů Jesenice107,2 MHz / 25 W; Průhonice 104,2 MHz / 25W, pod sp. zn.
2011/436/STR/Rou o udělení souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení
kmitočtů 9 Kříţů 94,2 MHz / 50 W; Divišov 96,4 MHz / 50 W; Drysice 88,6 MHz / 50 W;
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, pod sp. zn. 2011/437/STR/Rou o udělení souhlasu se
změnou licence spočívající v přidělení kmitočtů Lhotka 97,1 MHz / 50 W; Rousínov 91,6
MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,1 MHz / 50 W, pod sp. zn. 2011/439/STR/Rou o udělení
souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení kmitočtů Humpolec východ 91,7
MHz / 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz
/ 50 W, pod sp. zn. 2011/444/STR/Rou o udělení souhlasu se změnou licence
spočívající v přidělení kmitočtů Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50
W; Holubice 96,1 MHz / 50 W; Hulice 91,7 MHz / 50 W, pod sp. zn. 2011/445/STR/Rou
o udělení souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení kmitočtů Křepice 94,2
MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0 MHz / 50 W; Nýřany 100,5 MHz / 50 W,
pod sp. zn. 2011/446/STR/Rou o udělení souhlasu se změnou licence spočívající v
přidělení kmitočtů Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W, pod sp.
zn. 2011/451/STR/Rou o udělení souhlasu se změnou licence spočívající v přidělení
kmitočtů Přimda 91,9 MHz / 100 W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W; Rokycany 105,1 MHz /
50 W. Řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. 2011/451/STR/Rou.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s
ustanovením § 56 a ustanovením § 134 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydává toto usnesení: Rada ve věci ţádosti
společnosti Route Radio, s.r.o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební
992/1, PSČ 708 00, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.
2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání dle § 21 odst. 1 písm. c) a
§ 21 odst. 3, a to v přidělení souborů technických parametrů Nový Jičín 92,0 MHz / 25
W; Strakonice 87,6 MHz / 50 W; Humpolec 95,8 MHz / 50 W; Jáchymov na Moravě
104,1 MHz / 50W; Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W; Ostředek 88,6 MHz / 50 W; Herálec
91,7 MHz / 50 W; Mirošovice 98,3 MHz / 50 W; Vyškov 91,9 MHz / 50 W; Ţebrák 98,5
MHz / 50 W; Jesenice107,2 MHz / 25 W; Průhonice 104,2 MHz / 25W; 9 Kříţů 94,2
MHz / 50 W; Divišov 96,4 MHz / 50 W; Drysice 88,6 MHz / 50 W; Hvězdonice 107,8
MHz / 50 W; Lhotka 97,1 MHz / 50 W; Rousínov 91,6 MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,1
MHz / 50 W; Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo

97,1 MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz / 50; Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice
96,4 MHz / 50 W; Holubice 96,1 MHz / 50 W; Hulice 91,7 MHz / 50 W; Křepice 94,2
MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0 MHz / 50 W; Nýřany 100,5 MHz / 50 W;
Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W; Přimda 91,9 MHz / 100
W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W; Rokycany 105,1 MHz / 50 W, určených k analogovému
rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů na geograficky vymezeném území
ohraničeném dálničními úseky pozemní komunikační sítě České republiky, převáţně
dálnicemi D1 a D5, vedeného pod sp. zn. 2011/451/STR/Rou, ustanovila za účelem
odborného posouzení ekonomické bonity sítě kmitočtů znalcem znalecký ústav v oboru
ekonomika RSM TACOMA, a.s., IČ: 639 98 581, sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ
186 00.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s § 4
odst. 3, § 56 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu Vám tímto oznamuje, ţe Rada ve
věci ţádosti společnosti Route Radio, s.r.o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba,
Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice
(licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání dle § 21
odst. 1 písm. c) a § 21 odst. 3, a to v přidělení souborů technických parametrů Nový
Jičín 92,0 MHz / 25 W; Strakonice 87,6 MHz / 50 W; Humpolec 95,8 MHz / 50 W;
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50W; Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W; Ostředek 88,6
MHz / 50 W; Herálec 91,7 MHz / 50 W; Mirošovice 98,3 MHz / 50 W; Vyškov 91,9 MHz /
50 W; Ţebrák 98,5 MHz / 50 W; Jesenice107,2 MHz / 25 W; Průhonice 104,2 MHz /
25W; 9 Kříţů 94,2 MHz / 50 W; Divišov 96,4 MHz / 50 W; Drysice 88,6 MHz / 50 W;
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W; Lhotka 97,1 MHz / 50 W; Rousínov 91,6 MHz / 50 W;
Velká Bíteš 101,1 MHz / 50 W; Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50
W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz / 50; Blučina 94,2 MHz / 50 W;
Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W; Holubice 96,1 MHz / 50 W; Hulice 91,7 MHz / 50 W;
Křepice 94,2 MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0 MHz / 50 W; Nýřany 100,5
MHz / 50 W; Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W; Přimda 91,9
MHz / 100 W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W; Rokycany 105,1 MHz / 50 W, určených k
analogovému rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů na geograficky
vymezeném území ohraničeném dálničními úseky pozemní komunikační sítě České
republiky, převáţně dálnicemi D1 a D5, vedeného pod sp. zn. 2011/451/STR/Rou,
ustanovila za účelem odborného posouzení ekonomické bonity sítě kmitočtů znalcem
znalecký ústav v oboru ekonomika, RSM TACOMA, a.s., IČ: 639 98 581, sídlem Praha
8, Karolinská 661, PSČ 186 00.
10-0-0
- Rada na svém 8. zasedání konaném dne 23. dubna 2013 ve výše uvedené právní
věci vedené pod sp. zn. 2011/451/STR/Rou provedla důkaz znaleckým posudkem č.
177-11/2012, který byl vypracován za účelem odborného posouzení ekonomické bonity
sítě kmitočtů určených k analogovému rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů
na geograficky vymezeném území ohraničeném dálničními úseky pozemní komunikační
sítě České republiky, převáţně dálnicemi D1 a D5.
12-0-0
42. 2013/304/zab/Rád: Rádio Samson spol. s r.o. / Rádio SAMSON - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - změny, které se zapisují do obchodního rejstříku do 30 dnů
ode dne zápisu změn - oznámeno po lhůtě
- 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.) a podle ustanovení § 59, odst. 1 aţ 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 280
10 957, se sídlem Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, na porušení
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v neoznámení změn, které
se zapisují do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zápisu změn, a to výmazu
jednatele společnosti z obchodního rejstříku Petra Hubacze, a zápisu do obchodního
rejstříku nového jednatele společnosti Pavla Solára a výmazu sídla společnosti a zápisu
nového sídla společnosti Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň do
obchodního rejstříku a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
12-0-0
43. 0312(2013): Radiospol s.r.o./Radio Čas Dyje, 1.3. 2013, 00:00-24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou provozovatele Radiospol, s.r.o ., programu Rádio Čas
Dyje ze dne 1. března 2013 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami
12-0-0
44. 0294(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 3699/2013) posluchače na absenci programu
mluveného slova (A1); Rada se seznámila s dotazem (č.j. 3707/2013) posluchače na
moţnost rozšíření programů Kiss jiţní Čechy a EVROPA 2 na Litoměřicko (A2); Rada
se seznámila se stíţností (č.j. 3406/2013) posluchače na pořad "Dámský klub", který byl
odvysílán dne 1. dubna 2013 na programu FREKVENCE 1 (A3); Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 3322/2013) posluchačky na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne
28. března 2013 na programu FREKVENCE 1 (A4); Rada se seznámila se stíţností (č.j.
3321/2013) posluchače na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 28. března
2013 na programu FREKVENCE 1 (A5); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 3506/2013
posluchače na pořad "Přímá linka", který byl odvysílán dne 15. března 2013 na
programu ČRo - České Budějovice (A6); Rada se seznámila se stíţností (č.j.
3612/2013, 3613/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko (A7);
Rada se seznámila se stíţností (č.j. 3745/2013) posluchačky na epizodu ze série
Minutové hry nazvané „Pornoherci“, která byla odvysílána např. dne 4. dubna 2013 od
15:10 hodin na programu ČRo 3 - Vltava (A8).
12-0-0
- Rada se seznámila se stíţností na pořad „Jak to vidí“, který je vysílán na programu
ČRo 2 – Praha ve všední dny od 08:30 hodin do 09:00 hodin a s jeho analýzou a
dospěla k závěru, ţe vysíláním uvedeného pořadu se provozovatel Český rozhlas
nedopouští porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysílání (A9).
11-0-1
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2421/2013) posluchače na vysílání programu
BBC a s jeho analýzou a bude jej informovat o vydání upozornění na poručení zákona
provozovateli BBC Radiocom (Praha), s.r.o. (B10); Rada se seznámila se stíţností
posluchače (č.j. 3045/2013) na pořad Dopolední Radioţurnál, konkrétně na informaci o
osobnosti venezuelského prezidenta Hugo Cháveze, který byl vysílán dne 7. 3. 2013 od
11:22:36 do 11:26:30 hodin vysílán na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál,
provozovatele Český rozhlas a dospěla k závěru, ţe k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
nedošlo (B11); Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Hitrádio FM
provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o. ze dne 2. dubna 2013 od 00:00 do 24:00
hodin a s vyjádřením provozovatele (č.j. 3195/2013) a shledala, ţe vysílání bylo v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání i s platnými licenčními podmínkami (B12);

12-0-0
45. 2012/626/STR/Čes: Český rozhlas; uveřejnění odpovědi
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), coby ústřední orgán státní
správy, vydává na základě ustanovení § 5 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 § 66 odst. 1 písm. a) a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Český
rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
účastník dopustit tím, ţe dne 17. července 2012 odvysílal od 12:00 hodin na programu
ČRo 1 - Radioţurnál pořad „Ozvěny dne“, ve kterém byla zveřejněna neobjektivní
skutková tvrzení, neboť porušení zákona nebylo prokázáno.
11-1-0
46. 0310(2013): Frekvence 1, a.s./FREKVENCE 1/8.2.2013/7:53:29,13:51:40/Jena
nábytek/klamavá reklama na akci
- Rada se seznámila se stíţností na údajně klamavou reklamu společnosti Jenanábytek, s.r.o., která byla odvysílána dne 8. února 2013 v 7:53:29 hodin a 13:51:40
hodin na programu Frekvence 1
11-0-0
- Rada ţádá od provozovatele vysílání, společnosti Frekvence 1, a.s, IČ: 492 40 226,
se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, informace o zadavateli reklamy
„Jena nábytek-sleva 33%“, která byla odvysílána dne 8. února 2013 v 7:53:29 hodin a
13:51:40 hodin na programu Frekvence 1
12-0-0
47. 0311(2013): EVROPA 2, spol. s r.o.; Evropa 2/12.12.2011/8:39:36,11:19:06 a
15:38:03/soutěţ o iPad
- Rada se seznámila se stíţností na společnost EVROPA 2, spol. s r.o., ve které
stěţovatel tvrdí, ţe mu bylo dne 2. listopadu 2012 umoţněno zúčastnit se soutěţe o
iPad, ve které vyhrál, ale provozovatel mu výhru odmítá vydat
12-0-0
- Rada předává stíţnost na společnost EVROPA 2, spol. s r.o., ve které stěţovatel
tvrdí, ţe mu bylo dne 2. listopadu 2012 umoţněno zúčastnit se soutěţe o iPad, ve které
vyhrál, ale provozovatel mu výhru odmítá vydat, České obchodní inspekci
12-0-0
- Rada předává stíţnost na společnost EVROPA 2, spol. s r.o., ve které stěţovatel
tvrdí, ţe mu bylo dne 2. listopadu 2012 umoţněno zúčastnit se soutěţe o iPad, ve které
vyhrál, ale provozovatel mu výhru odmítá vydat, Ministerstvu financí
12-0-0
48. 0305(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio
ProTons.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 2. dubna 2013, EVROPA 2,
spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 2. dubna 2013, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 2. dubna 2013, Star
Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 2. dubna
2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 2. dubna 2013, 4S
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 2. dubna 2013 a
Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové)
dne 2. dubna 2013
12-0-0

49. 2012/132/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W se sektorovým omezením z
vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny – vyţádání stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu
- Rada bere na vědomí informaci o vyjádření ţadatele RADIO BONTON a. s.
doručeném Radě dne 10. dubna 2013 pod čj. 3750/2013
12-0-0
- Rada ţádá Český telekomunikační úřad o závazné stanovisko obsahující přiměřeně
náleţitosti podle ustanovení § 67 správního řádu, zda kmitočet 104,1 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny (souřadnice 15E4536,
50N0249) s nadmořskou výškou 215 metrů, výškou antény nad zemí 35 metrů a
vertikální polarizací antény, který Rada obdrţela dne 24. května 2011 od Českého
telekomunikačního úřadu zkoordinovaný s podmíněným sektorovým omezením
vyzářeného výkonu a na jehoţ vyuţití bylo Radou vyhlášeno licenční řízení se lhůtou
pro podání ţádostí do 29. března 2012 do 17.00 hod., má být Radou povaţován za
zkoordinovaný ve smyslu ustanovení § 112 odst. 3 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
12-0-0
- Rada souhlasí s odesláním odpovědi ţadateli RADIO BONTON a. s. k problematice
náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem
12-0-0
50. 2013/162/hak/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; monitoring vysílání –
informace o vyjádření provozovatele k upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem
Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, na upozornění
na porušení zákona čj. KOZ/1058/2013 ze dne 5. 3. 2013, jímţ byl provozovatel Radou
upozorněn na porušení podmínek udělené licence, k němuţ došlo nezařazováním
programových bloků dodávaných Českým rozhlasem do vysílání stanice BBC dne 1. 3.
2013
12-0-0
51. 2008/1043/CUN/Int: Licenční řízení Brno - Kohoutovice 105,1 MHz / 500W
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. dubna 2013,
č.j. 9 As 48/2012 - 69, kterým byly zamítnuty kasační stíţnosti proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 17. října 2011, č.j. 9 A 58/2011 - 178, kterým byly zamítnuty
ţaloby proti rozhodnutí Rady ze dne 7. 12. 2010, sp. zn.: 2008/1043/CUN/Int, zn.:
CUN/769/2011, kterým byla udělena provozovateli Rádio Pálava s.r.o. licence k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu
RÁDIO JIH s vyuţitím souboru technických parametrů Brno-Kohoutovice 105,1
MHz/500 W a zamítnuty ţádosti ostatních ţadatelů
12-0-0
52. 0293(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Metropol; televizní vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T- ţádost o ukončení vysílání
televizního programu Metropol k 31. červenci 2013
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se
sídlem České Budějovice 3, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, zanikne ke dni 31.
července 2013 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě ţádosti doručené
Radě dne 8. dubna 2013, č.j. 3697, licence č.j. FIA/3805/2012, spis. zn.:
2012/755/FIA/Met, ze dne 30. října 2012, k provozování televizního vysílání programu
Metropol šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T; o této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0

53. 2013/239/sve/Int: Internet2 s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - nová registrace
- Rada registruje právnickou osobu Internet2 s.r.o., IČ 27467341, sídlo: Náchod 1,
Českých bratří 383/0, PSČ 547 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání –
výčet katastrálních území a okresů v rozsahu dle seznamu o 4 stranách přiloţeného k
oznámení č.j. 2896 ze dne 14. března 2013; programová nabídka: české rozhlasové
programy: ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Dvojka, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo
Plus, ČRo 6, ČRo Hradec Králové, ČRo Liberec, ČRo Regina, ČRo Region, Radio
Proglas; české televizní programyČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova Cinema,
fanda, O (Óčko), SMÍCHOV, TV Pohoda, Prima ZOOM, ŠLÁGR TV, Inzert TV, Retro
Music, Prima family, Prima love, Prima COOL, Tv NOE, TV 7, Televize Barrandov,
Metropol, LEO TV (22:00-06:00 hod.), CS Film, CS mini, HBO, HBO 2, HBO Comedy,
CINEMAX, CINEMAX 2, Nova sport, MTV, SPORT 5, Fashion TV, SPORT2, Disney
Channel, Nickelodeon European, Minimax, VH 1, VH 1 Clasic European; zahraniční
televizní programy: Discovery World, Investigation Discovery Europe, Discovery
Science, Discovery Travel & Living, Animal Planet, Discovery Channel, Travel Channel,
Private Spice (22:00 - 06:00 hod.), Eurosport International, Eurosport 2, Baby TV,
National Geographic Channel (Central Europe), National Geographic Channel HD, Nat
Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Playboy TV (22:00 - 06:00 hod.), Viasat Explorer, Viasat
History, JOJ, STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, STV 3, TV DOMA, JOJ PLUS, DOQ, The
Fishing and Hunting Channel, FILM+2, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Animax, Extreme
Sports Channel, CBS Reality, JimJam, Sport1, France 24, MTV Dance, MTV Hits, MTV
Rocks, MTVN LIVE HD, TVP 1, TVP 2, TVP Sport, English Club TV; dle podání č.j.
2896 doručeného dne 14. března 2013 a č.j. 3569 doručeného dne 4. dubna 2013
12-0-0
54. 2013/232/FIA/Cze: Czech Digital Group, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna územního rozsahu vysílání –
předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s., IČ.: 258 42 609 se sídlem
Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 (registrace sp. zn.:
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008) změny v přihlášce k registraci
podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního
rozsahu vysílání dle individuálního oprávnění č. 197368/PT: Praha – Mahlerovy sady,
Regionální síť 12 dle ţádosti ze dne 12. března 2013, č.j.: 2760
12-0-0
55. 2013/303/zem/T-S: T-Systems Czech Republic a.s.; převzaté rozhlasové a televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna seznamu společníků
- Rada registruje provozovateli, společnosti T-Systems Czech Republic a.s., IČ 610 59
382, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19, PSČ 142 21, podle § 29 odst. 1 písm.
b) zákona č 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j.
zem/5621/06, spis. zn.: 2006/174/zem/T-S, ze dne 1. srpna 2006, spočívající ve změně
seznamu společníků, a to převodem 100% obchodního podílu právnické osoby, TSystems International GmbH, sídlem Hahnstrasse 43 d, Frankfurt nad Mohanem,
60528, Spolková republika Německo, na právnickou osobu, společnost T-Mobile Czech
Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, v
rozsahu dle podání ze dne 10. dubna 2013, č.j. 3759.
12-0-0

56. 2013/249/sve/GRA: GRAPE SC, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - a) změna územního rozsahu vysílání - přechozí souhlas; b) oznámení změny
programové nabídky
- Rada registruje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, sídlo: Praha 1,
Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., změnu registrace sp. zn. 2008/1358/sve/GRA ze dne 16. prosince 2008, spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o výčet katastrálních území a okresů
dle seznamu o 3 stranách přiloţeného k č.j. 3760
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, sídlo:
Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2008/1358/sve/GRA ze dne 16. prosince
2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: NOVA HD, SMÍCHOV, Telka, Prima family HD, Prima love, Prima ZOOM,
HOROR FILM, kinoSvět, TV Pohoda, Tv NOE, V1, Spektrum HD, Metropol, Inzert TV,
Retro Music Television; SPORT2 HD; o zahraniční televizní programy: TA3, TV LUX,
France 24, Fightbox HD, DocuBOX HD, FASHIONBOX HD, Musiq 1, TV MARKÍZA o
zahraniční televizní programy erotické Erox HD), Eroxx HD, Eroxxx HD v časovém
rozsahu vysílání 24 hodin, včetně specifikace technického zabezpečení v souladu s §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.; české rozhlasové programy: BBC, Radio
Proglas; dle podání č.j. 3054 doručeného dne 19. března 2013 a č.j. 3760 doručeného
dne 10. dubna 2013.
12-0-0
57. 0281(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele PilsFree servis, s.r.o., IČ 29112478,
sídlo: Plzeň 23, Tachovská 1373/41, PSČ 323 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2012/974/sve/Pil, ze dne 8. ledna 2013,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní
program Telka; dle podání č.j. 3408 doručeního dne 2. dubna 2013
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, 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/32/05 ze dne 26. července 2005,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy Film Europe Channel, Film Europe Channel HD, Horor Film, DOKU CS;
zahraniční televizní programy: France 24, Bloomberg, TV 5 Monde, Channel One
Russia, TA3, English Club TV, Da Vinci Learning, E!, TLC, Discovery HD Showcase; dle
podání č.j. 3308 doručeného dne 28. března 2013 a č.j. 3728 doručeného dne 9. dubna
2013
11-0-0
58. 0733(2012): M77 Group S.A.- provozování převzatého vysílání na území ČR (CS link
a Skylink) - stanovisko Ministerstva kultury
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva kultury - odboru médií a audiovize,
č.j. MK 12530/2013 OMA, ve věci provozování převzatého vysílání lucemburskou
společností M77 Group S.A.
12-0-0
59. 0275(2013): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 9 oznámeními provozovatelů vysílání

12-0-0
60. 0730(2012): Státní politika v elektronickým komunikacích - Digitální Česko usnesení vlády ČR
- Rada se seznámila s usnesením vlády České republiky ze dne 20. března 2013, č.
203, kterým vlády schválila aktualizovanou Státní politiku v elektronických komunikacích
- Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice
11-0-0
61. 2011/1018/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Ostrava město
90,4 MHz / 100 W - rozhodnutí
- Rada uděluje BROADCAST MEDIA, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Ostrava město 90,4 MHz / 100 W pro program Radio Beat na
dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítá.
10-2-1
62. 0283(2013): Country Report - 37. zasedání EPRA
- Rada schvaluje Zprávu o činnosti pro 37. zasedání EPRA v Polsku.
12-0-0
63. 2013/266/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; ţádost o udělení souhlasu se
změnou označení (názvu) programu, zakladatelské listiny a programového a
vysílacího schématu
- Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-Vinohrady, identifikační
číslo 45245053, je účastníkem řízení ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom
(Praha) s. r. o. o souhlas se změnami skutečností uvedených v ţádosti o licenci, které je
Radou vedeno pod sp. zn. 2013/266/bar/BBC
12-0-0
- MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, identifikační
číslo 267 65 586, je účastníkem řízení ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom
(Praha) s. r. o. o souhlas se změnami skutečností uvedených v ţádosti o licenci, které je
Radou vedeno pod sp. zn. 2013/266/bar/BBC
12-0-0
64. 2012/374/bar/RFI: Radio France Internationale – pobočka Praha, organizační
sloţka; udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti Radio France International – pobočka Praha, organizační
sloţka se sídlem Štěpánská 35/644, 110 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo
26725657, 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 RFI – RADIO FRANCE INTERNATIONALE na kmitočtu
99,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Praha na dobu do 10. října
2025
12-0-0
65. 2011/737/zab/JUK: JUKE BOX, spol. s r .o.; ţádost o přidělení kmitočtu Nový Jičín
91,6 MHz / 100 W
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. března
2013, č.j. 4 As 63/2012 – 52, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2012, č. j. 7 A 24/2012 - 51
9-0-0
66. 2012/886/hak/NON: NONSTOP s.r.o.; RADIO JIHLAVA, změna LP, podíl mluveného
slova
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013,
sp. zn. 5A 4/2013, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2012, sp. zn.

2012/886/hak/NON, č.j. FOL/4441/2012, kterým byl udělen společnosti NONSTOP s.r.o.
předchozí souhlas se změnou podílu mluveného slova ve vysílání programu RADIO
JIHLAVA (licence sp.zn. 2008/147/zab, č.j. cun/4708/08). Věc byla Radě vrácena k
dalšímu řízení
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

