Zápis z 8. zasedání, konaného dne 15. 4. 2014
Přítomni: Krejčí, Kalistová, Foltán, Svoboda, Šenkýř, Bouška, Bezouška, Jehlička, Kostrhun,
Matulka
Omluveni: Ondrová, Richterová
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 8. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2. 2013/687/zab/JOE: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Jablonec nad Nisou – udělení licence
- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JOE MEDIA
s.r.o.licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W
z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025,
a zamítá žádosti ostatních žadatelů
10-0-0
3. 2013/681/zab/MED: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Mariánské Lázně – udělení licence
- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ĆECHY prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně na dobu 8 let,
nejdéle však do 10. 10. 2025, a zamítá žádosti ostatních žadatelů
10-0-0
4. 2013/690/zab: Gama media s.r.o., RADIO BONTON a.s.; licenční řízení se souborem
technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada uděluje Gama Média s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz / 100 W pro program Gama Rádio na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá
9-0-0
5. 2013/712/zab: Gama media s.r.o.; podnět k vyhlášení licenčního řízení se souborem
technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W - ROZHODNUTÍ
- Rada uděluje Gama Média s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W pro program Gama Rádio na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
10-0-0
6. 2014/196/STR/NON: NONSTOP s.r.o.; žádost o změnu souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha - Chodov 107,2 MHz / 50 W; alt. 104,2
MHz / 50 W; alt. 91,5 MHz / 50 W; alt. 102,1 MHz / 50 W - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele NONSTOP, s.r.o. IČ: 49447530 se
sídlem M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 Brno o změnu skutečností uvedených v žádosti o

licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO
KROKODÝL (licence č.j.: Ru/10/99) spočívající v přidělení kmitočtu Praha - Chodov
107,2 MHz / 50 W; alt. 104,2 MHz / 50 W; alt. 91,5 MHz / 50 W; alt. 102,1 MHz / 50 W
toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli INONSTOP, s.r.o. IČ: 49447530 se
sídlem M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 Brno, souhlas ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO KROKODÝL (licence č.j.: Ru/10/99) spočívající v přidělení kmitočtu
Praha - Chodov 107,2 MHz / 50 W; alt. 104,2 MHz / 50 W; alt. 91,5 MHz / 50 W; alt.
102,1 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
10-0-0
7. 2011/745/zab/Rad: Radiospol s.r.o. / Rádio Čas Dyje - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Veselí nad Moravou 103,6 MHz /
100 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, Radiospol s.r.o. IČ: 27666395, se sídlem
Karla Svobody 130/95, Plesná, PSČ: 725 27, Ostrava, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Rádio Čas Dyje (licence č.j. Ru/18/06), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu
územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických
parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci.
Rada zamítá žádost provozovatele Radiospol s.r.o. IČ: 27666395, se sídlem Karla
Svobody 130/95, Plesná, PSČ: 725 27, Ostrav, o udělení souhlasu se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Čas Dyje (licence č.j. Ru/18/06), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v
přidělení kmitočtu Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W
8-1-0
8. 2014/242/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů
Hodonín 91,4 MHz / 500 W, Břeclav 93,2 MHz / 100 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 53 14 / 48 45 47; Hodonín město 91,4 MHz / 500 W,
souřadnice WGS 84: 17 07 03 / 48 51 09 a Kyjov 91,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 17 07 44 / 49 01 21 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. května 2014
9-0-0
9. 2014/339/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů Český
Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W; Dačice 101,8 MHz / 200 W; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz
/ 200 W; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W a
Tachov 87,9 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 2 101,6
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13 a Tachov 87,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48
09 / 49 45 05 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. května 2014

10-0-0
10. 2014/338/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 54 39 / 49 25 06 se lhůtou pro doručení žádostí
do 30. května 2014
9-0-0
11. 2013/990/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 19 36 / 48 49 46 se lhůtou pro doručení žádostí
do 23. května 2014
9-0-0
12. 2013/991/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Prachatice město 92,8 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Prachatice město 92,8
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51 se lhůtou pro doručení žádostí
do 23. května 2014
10-0-0
13. 2014/45/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Pardubice I 88,0 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice I 88,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 15 48 34 / 50 02 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.
května 2014
10-0-0
14. 2014/245/bar/EVR: EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120
00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 15891283, 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 EVROPA 2 na
kmitočtu 90,5 MHz o vyzářeném výkonu 1,58 kW z vysílacího stanoviště České
Budějovice, kmitočtu 93,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště
Karlovy Vary, kmitočtu 88,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště
Liberec, kmitočtu 88,2 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha,
kmitočtu 107,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem,
kmitočtu 88,0 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem,
kmitočtu 105,5 MHz o vyzářeném výkonu 94 kW z vysílacího stanoviště Votice, kmitočtu
95,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín, kmitočtu 106,7 MHz
o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Znojmo, kmitočtu 102,5 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 90,2 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hodonín, kmitočtu 94,9 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Cheb, kmitočtu 105,1 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jihlava, kmitočtu 91,0 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně, kmitočtu 89,3 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Prachatice, kmitočtu 90,5 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Sokolov, kmitočtu 95,3 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Strakonice, kmitočtu 106,7 MHz o

vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 92,9 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí a kmitočtu 101,5 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Žďár nad Sázavou na dobu do 10.
října 2025
10-0-0
15. 0353(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s připomínkami (č.j. 2497/2014) posluchače k vysílání programů
ČRo 1 Radiožurnál a ČRo Plus (1); Rada se seznámila analýzou části zpravodajské
relace Hlavní zprávy, která byla odvysílána dne 17. března 2014 od 12:11:40 do
12:25:50 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál a shledala, že k porušení zákona č.
231/2001 Sb. nedošlo (2); Rada se seznámila se stížností (č.j. 2467/2014) posluchače
na údajně klamavou reklamu na společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
která byla odvysílána např. dne 26. března 2014 od 8:00 hodin na programu Radio
Contact Liberec (3).
10-0-0
16. 0360(2014): AZ Media, a.s. / ROCK MAX, 19.3. 2014, 24:00 - 00:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu ROCK MAX provozovatele AZ Media, a.s.
ze dne 19. 3. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
10-0-0
17. 0362(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
NONSTOP s.r.o. (RÁDIO KROKODÝL; 103,0 MHz Brno) dne 4. dubna 2014, Radio
Investments s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 4. dubna 2014, Radio Investments
s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 4. dubna 2014, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 4. dubna 2014, InFin, s.r.o.
(program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) dne 4. dubna 2014, 4S
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 4. dubna 2014 a
Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové)
dne 4. dubna 2014
9-0-0
18. 2014/357/sve/TET: TETA s.r.o./INFOKANÁL TETA - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli TETA s.r.o., IČ 47785781, sídlo: Ústí nad Labem,
Klíšská 977/77, PSČ 400 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti
licence č.j. Ru/94/02, ze dne 2. května 2002, k provozování místního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti
doručené dne 3. dubna 2014, č.j. 2690.
10-0-0
19. 2014/334/FIA/Sta: Stanice O, a.s. /O (Óčko) - televizní vysílání prostřednictvím
družice – prodloužení doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 Košíře, Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001
Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/105/02/1377 ze dne 23. května 2002, k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice o dobu 12 let, na základě žádosti
doručené dne 28. března 2014, č.j.: 2480
10-0-0
20. 2014/282/FIA/Sta: Stanice O, a.s. /Óčko Gold - televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T – změna licenčních podmínek – předchozí
souhlas

- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00 (licence sp. zn.: 2013/168/FIA/Sta, č.j.:
FIA/1597/2013 ze dne 9. dubna 2013 ve znění pozdějších změn) souhlas dle § 21 odst.
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
programu Óčko Gold prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající
ve změně licenčních podmínek v rozsahu žádosti č.j.: 2175 ze dne 17. března 2014
9-0-0
21. 2014/275/sve/Mik: Mikroregion Pernštejn/Infokanál - převzaté vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu
- Rada vydává, dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
Mikroregion Pernštejn, IČ 75122827, sídlo: Nedvědice, 42/0, PSČ 592 62, souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn. 2012/941/sve/MIK ze dne 13.
února 2013, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to v rozšíření vysílání
programu Infokanál o katastrální území 615757 Bukov, okres Žďár nad Sázavou; v
rozsahu dle podání č.j. 2128 doručeného dne 17. března 2014.
10-0-0
22. 2014/279/zem/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./Studio LTV; televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - nazahájení vysílání v zákonné
lhůtě
- Rada se seznámila se sdělením provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ
292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, provozovatele televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, ze dne 2. dubna 2014, že vyjádření k
opožděnému termínu zahájení vysílání z důvodu zpoždění rekonstrukce kabelových
systémů bude Radě zasláno po ukončení pracovní neschopnosti a hospitalizace
jednatele a jediného společníka nejpozději do konce dubna 2014.
10-0-0
23. 0354(2014): Pštrossová Nataša/Televize Fonka (TVF); televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence
- Rada konstatuje, že provozovateli, fyzické osobě Nataša Pštrossová, IČ 147 70 423,
bytem Příbram – Příbram VIII, Brodská 90, PSČ 261 05, zanikla dne 4. dubna 2014
podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu Televize Fonka (TVF), šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/78/02//978 ze dne 19. března 2002, ve znění
pozdějších změn, O této skutečnosti Rada vydá osvědčení v souladu s ustanovením §
154 správního řádu.
10-0-0
24. 2014/193/sve/Tel: Telefónica Czech Republic, a.s./O2 Info - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - 1) změna seznamu akcionářů, převod akcií - upozornění na porušení zákona
(licence, registrace); 2) změna představenstva a dozorčí rady - na vědomí (licence), upozornění na porušení zákona (registrace)
- Rada upozorňuje provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo
Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 (licence sp. zn. 2011/1030/Tel ze dne 11.
ledna 2012), podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/ 2001 Sb., kterého se dopustil tím, že převedl akcie společnosti
TELEFÓNICA, S.A. na společnost PPF Arena 2 B.V. a provedl změnu výše základního
kapitálu na 27 461 384 874,- Kč, aniž by k takové změně obdržel předchozí souhlas
Rady a na porušení § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., neboť převodem byla
porušena povinnost zachovat osobám, které byly společníky (akcionáři) právnické
osoby ke dni rozhodnutí o udělení licence alespoň 66% podíl nebo 66% podíl
hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence; Rada stanovuje provozovateli lhůtu
k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo
Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, registrace č.j. Rg/32/05 ze dne 26.
července 2005, podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 231/ 2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil předem
změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, spočívající v převodu akcií
společnosti TELEFÓNICA, S.A. na společnost PPF Arena 2 B.V., a na porušení § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil změnu
výše základního kapitálu na 27 461 384 874,- Kč a změny představenstva a dozorčí
rady do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, o změně licence sp. zn. 2011/1030/Tel ze dne 11.
ledna 2012, spočívající ve změně představenstva na: Luis Antonio Malvido – předseda,
Ing. Martin Vlček – 1. místopředseda, Ing. Petr Slováček 2. místopředseda, Ing. Martin
Bek a Michal Frankl – členové; a ve změně dozorčí rady na: Ing. Martin Štefunko, Ph.D.
– předseda, Ing. Ladislav Bartoníček – 1. místopředseda, Lubomír Vinduška – 2.
místopředseda, Jiří Trupl, Antonín Botlík a Vladimír Mlynář – členové; dle podání č.j.
1426, doručeného dne 19. února 2014.
10-0-0
25. 2014/361/FIA/Pla: Planet A, a.s. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – změna výše základního kapitálu – na vědomí
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Planet A, a.s., IČ 005 37 012, sídlo
Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 140 00 o změně registrace sp. zn.:
2008/243/CUN/Pla, ze dne 19. března 2008, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně výše základního kapitálu, a to jeho snížením z částky 25 550 000,Kč o částku 16 607 500,- Kč na částku 8 942 500,- Kč, přičemž dojde ke snížení
jmenovité hodnoty akcií, dle podání č.j.: 2715 ze dne 4. dubna 2014 ve znění upřesnění
ze dne 8. dubna 2014, č.j.:2770
10-0-0
26. 0317(2014): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ
24738875, sídlo: Praha 6, Skokanská 2117/1, PSČ 169 99 dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp. zn. 2013/736/Fia/Čes ze dne 18.
března 2013, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české
rozhlasové programy: veřejnoprávní: ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 4 - Rádio Wave, ČRo 3
- Vltava; s licencí: Rock Zone 105,9, EVROPE 2, FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS; v
rozsahu dle podání č.j. 2317 doručeného dne 24. března 2014.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele COPROSYS a.s., IČ 45534152,
sídlo: Chrudim, V Hliníkách 1167/0, PSČ 537 01 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, 2008/11/zem/CPR ze dne 11. března 2008,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy
české: Nova sport, CS mini,DOKU CS, KINO CS, MUZIKA CS, DISNEY CHANNEL;
zahraniční: AXN Black, EuroNews, Film+, JOJ PLUS, JimJam; v rozsahu dle podání č.j.
2408 doručeného dne 27. března 2014 a č.j. 2486 doručeného dne 31. března 2014.
10-0-0

27. 0333(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 6 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
28. 0363(2014): Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů ČT a ČRo v
období od 18. 9. 2013 do 26. 10. 2013
- Rada se seznámila se zjištěními Analýzy objektivity a vyváženosti vybraných pořadů
ČT a ČRo v období od 18. 9. 2013 do 26. 10. 2013 týkajícími se předvolebního vysílání
České televize.
10-0-0
- Rada se seznámila se zjištěními Analýzy objektivity a vyváženosti vybraných pořadů
ČT a ČRo v období od 18. 9. 2013 do 26. 10. 2013 týkajícími se předvolebního vysílání
Českého rozhlasu.
10-0-0
29. 0344(2014): CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013
- Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání programu NOVA v
období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol.
s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče bylo vybráno pět politických subjektů (ODS, ČSSD, TOP
09, ANO, SPOZ), které dostaly možnost prezentovat se v rámci speciálních
předvolebních zpravodajských příspěvků pořadu Televizní noviny, vysílaného od 19:30
hodin v období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013 na programu NOVA. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
- 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 ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že v pořadu Vaše volba – kdo si zaslouží váš hlas, vysílaném na programu
NOVA v různém vysílacím čase, nejčastěji od 22:25 (22:30, 22:35) hod., v období od
18. září 2013 do 25. října 2013, došlo ke zvýhodnění politických stran ČSSD, ODS,
TOP 09, ANO, KSČM a SPOZ oproti ostatním kandidujícím subjektům, které měly dle
předvolebních průzkumů reálnou šanci uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Tímto provozovatel mohl porušit povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
10-0-0
30. 0345(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013

- Rada se seznámila se zjištěním analýzy předvolebního vysílání programu Prima v
období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013.
10-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení,
na základě jakých zdrojů informoval zpravodajský příspěvek v pořadu Zprávy FTV
Prima, odvysílaném dne 20. 9. 2013 v čase od 18:55:00 hod. na programu Prima, o
skutečnosti, že Jiří Pařízek (TOP 09) byl členem dozorčí rady společnosti Inženýring
dopravních služeb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Partie (co
určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), vysílaných v neděli od 11:00
hod. v období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013 na programu Prima, resp. o vysvětlení,
zda provozovatel pořad Partie v uvedeném období koncipoval jako předvolební. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení,
podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících
ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Miniduel (co určovalo
pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), každý všední den jako příloha pořadu
Odpolední zprávy, vysílaných v čase od 17:40 hod. v období od 18. 9. 2013 do 25. 10.
2013 na programu Prima. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení výzvy.
10-0-0
31. 0346(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR/12. 9. 2013 - 25. 10. 2013
- Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání programu Televize
Barrandov v období od 12. 9. 2013 do 25. 10. 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha
5, o podání vysvětlení, jakým způsobem měl v období před mimořádnými parlamentními
volbami (září–říjen 2013) nastavena editoriální pravidla hlavní zpravodajské relace
Hlavní zprávy, která měla zajistit dodržování zásad objektivity a vyváženosti, když

kvantitativně-kvalitativní analýza Hlavních zpráv za období od 12. 9. 2013 do 25. 10.
2013 signalizuje ztrátu informační neutrality při informování o straně SPOZ. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
- 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 Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, o
podání vysvětlení, na základě jakého klíče byli v období od 12. 9. 2013 do 25. 10. 2013
zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do
diskuzních pořadů Témata týdne, vysílaných pravidelně v sobotu od 12:00, příp. 12:40
hod., a Témata týdne: rozhodněte volby, vysílaných ve čtvrtek v čase od 20:50–22:10
na programu Televize Barrandov, a rovněž o vysvětlení, zda pořad Témata týdne byl v
uvedeném období koncipován jako předvolební. Rada stanovuje lhůtu pro podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
32. 0349(2014): LONDA spol. s r. o.; RÁDIO IMPULS/Impulsy Václava Moravce/Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013
- Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání pořadu Impulsy
Václava Moravce vysílaného na programu RÁDIO IMPULS v období od 18. 9. 2013 do
25. 10. 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele LONDA,
spol. s r.o., IČ 49241931, sídlem Křemencova 175/4, Praha 1, 110 00, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Impulsy
Václava Moravce (co určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), který
byl vysílán v čase krátce po 18:00 hod. v období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013 na
programu RÁDIO IMPULS, resp. o vysvětlení, zda provozovatel pořad Impulsy Václava
Moravce v uvedeném období koncipoval jako předvolební. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
33. 0347(2014): Frekvence 1, a.s.; FREKVENCE 1/Pressklub/Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013
- Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání programu
FREKVENCE 1 v období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Frekvence 1,
a.s. IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub (co
určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), který byl vysílán v období od
18. 9. 2013 do 25. 10. 2013 na programu FREKVENCE 1, resp. o vysvětlení, zda

provozovatel pořad Pressklub v uvedeném období koncipoval jako předvolební. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
34. 0327(2014): Různí provozovatelé; Analýza televizního vysílání před volbami do
Poslanecké sněmovny 2013 - LTV PLUS, regionalnitelevize, RTM, Metropol TV
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu LTV PLUS
provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října
2013.
10-0-0
Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu
regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. v období od 21. srpna
2013 do 26. října 2013.
10-0-0
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu RTM provozovatele
Studio R e V i s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
10-0-0
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Metropol TV
provozovatele MF TV s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
10-0-0
35. 0329(2014): POLAR televize Ostrava, s.r.o.; Analýza televizního vysílání před
volbami do Poslanecké sněmovny 2013 - POLAR
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu POLAR
provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října
2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání POLAR
televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 OstravaMariánské Hory, o podání vysvětlení celkového klíče pro zvaní kandidátů ve volbách do
Poslanecké sněmovny PČR, které se konaly ve dnech 25.-26. října 2013, do série
čtrnácti vydání pořadu Volební studio 2013 ve dnech 4., 7.–11., 14.–18. a 21.–23. října
2013 cca od 17:40 hodin na programu POLAR, zejména kritéria, podle kterého rozlišil,
reprezentant které volební kandidátky bude do série vydání pořadu Volební studio 2013
pozván, a reprezentant které kandidátky již nikoliv, a dále o vysvětlení okolnosti, proč
nebyl v téže sérii Volebních studií 2013 v jednom případě dodržen princip zvaní
kandidátů jen z Moravskoslezského kraje a proč dvě strany reprezentoval v první i v
druhé polovině série Volebních studií 2013 stejný host, zatímco většina ostatních stran
a hnutí byla reprezentována různými hosty.
10-0-0
36. 0330(2014): Bydžov s.r.o.; Analýza televizního vysílání před volbami do Poslanecké
sněmovny 2013 - V1
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu V1 provozovatele
Bydžov s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
10-0-0
- 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, 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 Bydžov s.r.o., IČ: 25961071, se
sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 18. října 2013 v 18:10
hodin na programu V1 odvysílal pořad Východočeské jedničky, respektive medailon
kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny Jana Chvojky, který mohl být odvysílán
v rozporu se zásadami objektivity a vyváženosti. Možná neobjektivita informování
spočívala především v prezentaci pozitivních hodnotících tvrzení o kandidátovi ve
volbách z pozice redakce bez věcné argumentace, která by opravňovala k takovému
hodnocení, jako například, že je „úspěšný mladý právník“, že se mu „podařilo úplně
něco úžasného“, neboli že je to jeho zásluha, když byl v minulých volbách zvolen do
sněmovny ze spodní pozice na kandidátce, nebo že patřil „mezi nejaktivnější poslance v
Poslanecké sněmovně“, a dále například v prezentaci subjektivních motivů pro vstup
hosta pořadu do politiky formou skutkového tvrzení z redakční pozice, že tím důvodem
byla „láska k jeho rodnému městu“.
10-0-0
37. 0331(2014): JTV a.s.; Analýza televizního vysílání před volbami do Poslanecké
sněmovny 2013 - JTV
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu JIHOČESKÁ
TELEVIZE (zkratka „JTV“) provozovatele JTV a.s. v období od 21. srpna 2013 do 26.
října 2013.
10-0-0
- 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, 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 JTV a.s., IČ: 25156527, se sídlem
Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 2., 4., 9., 11., 16., 17. a
18. října 2013 cca od 18:12 hodin na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka „JTV“)
odvysílal ucelenou sérii sedmi vydání pořadu Studio Z, ve které byli hosty pořadu lídři
jihočeské volební kandidátky KDU-ČSL, SPOZ, ODS, TOP 09, KSČM, ANO a ČSSD,
která mohla být odvysílána bez dostatečného respektování zásad objektivity a
vyváženosti. Možná nevyváženost spočívala především v nevhodném klíči pro volbu
okruhu pozvaných kandidátů, který byl zvolen bez dostatečného přihlédnutí k reálnému
postavení stran a hnutí, které kandidovaly v mimořádných volbách do Poslanecké
sněmovny, v politickém a společenském životě, kdy byl zejména pominut kandidát hnutí
Úsvit, zatímco pozvání do pořadu dostal např. kandidát SPOZ. Znakem možné
nevyváženosti byl také rozdíl v prostoru, který dostali hosté jednotlivých vydání pořadu v
sérii, zejména kdy reprezentantka hnutí ANO měla o více než dvě minuty kratší prostor
než hosté dalších vydání pořadu Studio Z s lídry jihočeských kandidátek politických
stran a hnutí pro sněmovní volby.
10-0-0
38. 0332(2014): ZAK TV s.r.o.; Analýza televizního vysílání před volbami do
Poslanecké sněmovny 2013 - TV ZAK
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Televize ZAK (do 3.
října 2013 byl název programu R1 ZAK) provozovatele ZAK TV s.r.o. v období od 21.
srpna 2013 do 26. října 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.

231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání ZAK TV
s.r.o., IČ: 0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu vysílá blok programu Televize ZAK ve 30minutové délce a informuje
diváky o 30minutové délce programu Televize ZAK, ačkoliv programová skladba
programu Televize ZAK podle licenčních podmínek stanovuje celkově 60minutovou
délku vysílání, a vysvětlení toho, jestli ustanovení licence, že jednotlivé pořady a jejich
části se v rámci hodinového programu mohou opakovat, ve vysílání programu Televize
ZAK prakticky aplikuje tak, že trvale vysílá stejné pořady v každém půlhodinovém úseku
vysílání.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání ZAK TV
s.r.o., IČ: 0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, o podání vysvětlení
celkového klíče pro zvaní kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, které
se konaly ve dnech 25.-26. října 2013, do předvolební série vydání pořadu Studio Z na
programu Televize ZAK (do 3. října 2013 byl název programu R1 ZAK), zejména
kritéria, podle kterého rozlišil, kdo ještě bude do předvolební série vydání pořadu Studio
Z pozván, a kdo již nikoliv.
10-0-0
39. 0310(2014): Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza kontinuálního
záznamu vysílání programu HOROR FILM v časovém úseku od 00:00 do 06:00 ze dne
5. 3. 2014
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu HOROR
FILM provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. v časovém úseku od
00:00 do 06:00 dne 5. března 2014
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 Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425 se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1,
na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 5. března 2014 od 0:00:01 do 5:55:08 hodin neposkytoval divákům programu
HOROR FILM snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425 se sídlem Václavské náměstí
831/21, 110 00 Praha 1, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel
dne 5. března 2014 na programu HOROR FILM v časovém rozmezí od 00:00 hodin do
01:00 hodin odvysílal reklamu od 0:01:02 – 0:01:32 hodin o hladině hlasitosti -24.3

LUFS – tedy hladina hlasitosti nebyla normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1
LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
40. 0184(2014): 4 M Rožnov spol. s r. o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání
programu INFO Hostašovice a Straník z 17.–18. února 2014 od 00.00 do 24.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu INFO
Hostašovice a Straník z 17.–18. února 2014 od 00.00 do 24.00 hod.
8-0-0
41. 0326(2014): TP Pohoda s.r.o.; Analýza pořadů Dobrý nákup z Palladia, 29. března
2014 od 23:42:33; Švihák lázeňský, 27. března od 10:14:56 hodin; Živě z Palladia, 24.
března 2014 od 15:30:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou pořadů na programu RELAX provozovatele TP
Pohoda s.r.o.: Dobrý nákup z Palladia, 29. března 2014 od 23:42:33 hodin; Švihák
lázeňský, 27. března 2014 od 10:14:56 hodin; Živě z Palladia, 24. března 2014 od
15:30:00 hodin.
10-0-0
- 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 vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, o podání vysvětlení, jestli se domnívá, že
informování o teleshoppingovém charakteru pořadu Dobrý nákup z Palladia
odvysílaného dne 29. března 2014 od 23:42:33 hod. pouze před jeho začátkem a nikoli i
po jeho konci, je pro diváky dostatečnou informací o tom, že jde o obchodní sdělení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ
26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne 27. března 2014
od 10:14:56 hodin na programu RELAX, obsahující umístěný produkt, který byl
nepatřičně zdůrazněn. Jediným a nosným tématem celého pořadu jsou komerční
aktivity společnosti Pivovarský dvůr Plzeň (První plzeňské pivní lázně). Veškeré projevy
moderátora i jeho hostů směřují k propagaci společnosti Pivovarský dvůr Plzeň.
Realizované rozhovory mají atributy komerčního rozhovoru. Pracovníci společnosti
Pivovarský dvůr Plzeň jsou moderátorem vyzváni k prezentaci svého konkrétního oboru
činnosti z portfolia aktivit společnosti Pivovarský dvůr Plzeň, jeho kvalit a výhod, které
jsou následně dotazovanými pečlivě a systematicky odprezentovány. Jediným cílem
pořadu tak bylo zviditelnit Pivovarský dvůr Plzeň a jeho komerční aktivity, spočívající ve
službách lázeňských, hotelových, restauračních, relaxačních, sportovních a jiných,
zvýšit povědomí o značce, podpořit a zvýšit u spotřebitele zájem o prezentovaný
produkt.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ

26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne 27. března 2014
od 10:14:56 hodin na programu RELAX, který nebyl po svém přerušení v čase 7:28 12:02 minut od začátku pořadu označen jako pořad obsahující umístěný produkt.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ
26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit odvysíláním pořadu Živě z Palladia, 24. března 2014 od
15:30:00 hodin na programu RELAX, který nebyl označen jako pořad obsahující
umístěný produkt, přestože v pořadu byl v obrazové rovině prezentován obchodní dům
Palladium.
10-0-0
42. 0318(2014): Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na programech
RTM a POLAR z 22. března 2014, 19:00 - 22:00 hodin
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programech RTM a POLAR z 22. března 2014, 19:00 - 22:00 hodin.
10-0-0
- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání Studio R e V i s.r.o. , IČ: 46709975, se sídlem Mrštíkova 399/2a,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb.,
podle něhož hladina vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí odpovídat normované úrovni – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť
provozovatel dne 22. března 2014 na programu RTM v časovém rozmezí 19:00 – 22:00
hodin odvysílal blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 19:18:46 hodin o
hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,5 dBTP, blok
obchodních sdělení zařazený do vysílání od 19:37:21 hodin o hladině hlasitosti -16,2
LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,6 dBTP, blok reklamních spotů zařazený do
vysílání od 20:18:45 hodin o hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové
hlasitosti -0,6 dBTP, blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 20:37:20 hodin o
hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,4 dBTP, blok
obchodních sdělení zařazený do vysílání od 21:18:45 hodin o hladině hlasitosti -16,2
LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,4 dBTP a blok obchodních sdělení zařazený do
vysílání od 21:37:20 hodin o hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové
hlasitosti -0,7 dBTP – tedy šest bloků obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti
nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU a jejichž maximální
povolené skutečné špičkové hladiny nebyly normovány na maximální hodnotu –1 dBTP.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele

televizního vysílání POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č.
231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb.,
podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1 LU,
neboť provozovatel dne 22. března 2014 na programu POLAR v časovém rozmezí
19:00 – 22:00 hodin odvysílal dvě označení sponzora zařazená do vysílání od 19:09:20
hodin o hladině hlasitosti -16,0 LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 19:55:14
hodin o hladině hlasitosti -18,8 LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 20:09:26
hodin o hladině hlasitosti -17,6 LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 20:55:16
hodin o hladině hlasitosti -14,6 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od
21:13:23 hodin o hladině hlasitosti -19,0 LUFS, označení sponzora zařazené do vysílání
od 21:15:35 hodin o hladině hlasitosti -17,5 LUFS, označení sponzora zařazené do
vysílání od 21:30:55 hodin o hladině hlasitosti -17,7 LUFS označení sponzora zařazené
do vysílání od 21:46:08 hodin o hladině hlasitosti -18,0 LUFS a reklamní spot zařazený
do vysílání od 21:56:29 hodin o hladině hlasitosti -14,6 LUFS – tedy devět bloků
obchodních sdělení/samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly
normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne tohoto upozornění.
10-0-0
43. 0358(2014): Monitoring obchodních sdělení před pořadem TýTý 2013 (5. dubna
2014, 20:00 hodin)
- Rada se seznámila s výstupem monitoringu výskytu obchodních sdělení před
pořadem TýTý 2013, který byl odvysílán dne 5. dubna 2014 v čase 20:00 hodin na
programu ČT1.
10-0-0
44. 0300(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání 8/ (22 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 24. března do 6. dubna 2014:
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – pořad Grimm, Zlaté vejce, 25. 3. 2014 v 17.40
hod.; CET 21 spol. s r.o. / Nova – pořad Televizní noviny, reportáž Zabíjel kvůli klobáse,
dostal 5 let, 25. 3. 2014 v 19.30 hod.; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV – Teleshopping na
erotickou linku, 11. 3. 2014 v 22.00 hod.; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka / DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – pořad Monster High, 4. února
2014 v 9.30 hod; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka /
DISNEY CHANNEL (Rumunsko) – pořad Good Luck Charlie, 4. února 2014 v 20.15
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad Máte slovo, 9. 1. 2014 v 21.25 hod.; CET 21
spol. s r.o. / Nova – pořad Ordinace v růžové zahradě, 1. 4. 2014 v 20.20 hod.;
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – reklama na BIG MAC; THE
WALT DISNEY COMPANY LIMIT / Disney Junior – reklamní spot Covalact; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – hlasitost reklam, před pořadem To je vražda napsala, 4. 4. 2014 v
9.50 hod.; Bez konkretizace provozovatele a programu – Protony mužům; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – reklamy a sponzorské vzkazy; Česká televize / ČT D – pořad
Přestávka, 14. 12. 2013 v 19.15 hod.; HBO Europe s.r.o. / HBO – pořad Bad Penny, 14.
3. 2014 v 21.45 hod.; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka /
DISNEY JUNIOR – pořad Groofy Troop, 17. 3. 2014 v 20.30 hod.; TELEPACE s.r.o. /
Tv NOE – pořad Kulatý stůl: Blízký východ – příčiny a důsledky nestability, 21. 3. 2014 v
20.00 hod.; Bez konkretizace provozovatele a programu – zahraničněpolitické
zpravodajství ve veřejnoprávních médiích; Bez konkretizace provozovatele a programu
– české národní a lidové písně ve vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – pořad Reportéři
ČT, 31. 3. 2014 v 21.35 hod.
10-0-0

- 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 Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce, dne 25. března 2014 od 17.40 hodin
na programu Prima COOL se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od
6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který
byl vysílán v úseku od 6.00 do 22. hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval
scény krutého fyzického i psychického týrání na spoutané ženě – oběti domácího násilí,
které velmi sugestivním způsobem zprostředkovávají její bezvýchodné zoufalství a
strach, a to v kontrastu k chladnokrevnému chování agresora, u nějž je zřejmé
uspokojení z týrání své oběti. Tyto scény mohly způsobit dětským divákům psychický
otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti vůči násilí a
negativně ovlivnit jejich psychiku.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele CET 21 spol. s r. o.,
IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, na základě jakého zdroje byl v reportáži s názvem Zabíjel kvůli klobáse,
dostal 5 let, odvysílané dne 25. 3. 2014 od 19.30 hod. v pořadu Televizní noviny na
programu Nova, zabitý muž označen za zloděje klobás, a rovněž o podání vysvětlení, z
jakých zdrojů provozovatel čerpal, když v reportáži uvedl, že k vraždě došlo ve 4 hodiny
ráno a že pachatel vraždy byl majitelem stánku s občerstvením.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV CZ s.r.o., sídlem
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24267309, na porušení § 32 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 11. března 2014 ve 22:00 hod. na programu ACTIVE TV odvysílal
teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který obsahoval
sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího
kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že
vysílání s tímto obsahem bylo zařazeno krátce po zákonem vymezené 22. hodině na
programu, který není cílený pouze na diváky starší 18 let, a to bez jakéhokoli
výraznějšího předělu od dalšího vysílání nebo upozornění, že obsah vysílání je
nevhodný pro děti a mládež. Teleshoppingový blok má potenciál vážně narušit zejména
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
- 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 THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 24157031, se sídlem Lomnického 1705/5,

14000 Praha 4, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na
písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu DISNEY JUNIOR
(Rumunsko), který nebyl záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť dodaný
záznam ze dne 4. února 2014 v časovém úseku od 10:00 do 17:00 hodin nesplňoval
podmínky o zachování kvality obrazu a zvuku, když měl obrazové rozlišení pouze
352x288 bodů a degradovaný zvuk. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne
doručení upozornění.
10-0-0
45. 2014/209/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima love/evropská tvorba 2013 nenaplnění nadpolovičního podílu evropských děl ve vysílání
- 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 § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 15. dubna 2014 toto usnesení:
Správní řízení sp.zn. 2014/209/RUD/FTV vedené z moci úřední s provozovatelem, FTV
Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, PSČ 18000, Praha 8, pro
možné porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., se přerušuje do doby
skončení soudního řízení č.j. 11 A 36/2014, které je vedeno při Městském soudu v
Praze.
10-0-0
46. 2014/207/RUD/STA: STARS.TV s.r.o.; STARS.TV/evropská tvorba 2013 neposkytnutí údajů
- 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,
žádá provozovatele STARS.TV s.r.o., IČ: 29452538, sídlem: Okrajová 1356/19, 73601,
Havířov, o podání vysvětlení, jak je možné, že ve svém podání ze dne 28. března 2014
uvádí, že podíl evropské nezávislé tvorby z celkového vysílacího času programu
STARS.TV v roce 2013 činil 100%, když současně podíl celkového vysílacího času
vyhrazeného pro evropskou tvorbu byl pouze 51,35%. Rada žádá o podání vysvětlení
do 30 dnů ode dne obdržení této výzvy.
10-0-0
47. 0106(2014): ACTIVE TV/Cenokat/2.1.2014 + 7.1.2014/od 09:00 do 18:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 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 pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 40/1995 Sb.") a dle
ustanovení § 7d zákona č. 40/1995 Sb. vydala dne 15. dubna 2014 toto rozhodnutí:
Rada dle ustanovení § 7d zákona č. 40/1995 Sb. ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ
s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00,
pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč neboť nesplnil povinnost na výzvu orgánu dozoru
pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o objednateli/zadavateli
reklamy, resp. teleshoppingu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy
od 09:00 do 18:00 hodin na programu ACTIVE TV. 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 2014106.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle 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 pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.
40/1995 Sb.") opětovně žádá dle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb.,
provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o
sdělení údajů o osobě objednatele, respektive zadavatele teleshoppingového pořadu
Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin na
programu ACTIVE TV.
10-0-0
48. 0159(2014): Mountfield a.s.; Mountfield - Kolo štěstí/reklamy od ledna 2014 - jakým
způsobem bylo dosaženo výpočtu deklarované průměrné slevy 58% - podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Mountfield a.s., IČO:
25620991, se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, jakožto zadavatele reklamy
Mountfield - Kolo štěstí, jakým způsobem bylo dosaženo výpočtu hodnoty průměrné
slevy dosažitelné na Kole štěstí, tedy 58%, uváděné v televizních reklamních spotech
vysílaných od začátku roku 2014, a se sdělením s tím související informace, kolikrát
jsou na Kole štěstí uvedeny jednotlivé položky procentuálních slev – tedy 30, 35, 40, 50,
60, 70, 80 a 100 %.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 15. dubna 2014 zahájit se zadavatelem
reklamy, společností Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mirošovická 697, 251 64
Mnichovice, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „Mountfield Kolo štěstí“, který byl odvysílán dne 3. ledna 2014 od 21:18 hodin na programu Nova, a
který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive
klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím že v reklamě uvádí zavádějící informaci o výši cenového
zvýhodnění nabídky, respektive o výpočtu poskytované slevy, když uvádí, že průměrná
sleva na Kole štěstí je 58%, což je ovšem průměrná sleva vypočtená z jednotlivých
nomimálních hodnot poskytovaných slev, a to bez ohledu na to, kolikrát se ta která
sleva na Kole štěstí vyskytuje. Takto prezentovaná průměrná sleva může spotřebitele
uvést v omyl tím, že spotřebitel nabude dojmu, že pokud zajde do prodejny Mountfield
a.s., a zakoupí určitý produkt, tak že může na tento produkt získat na Kole štěstí v
průměru slevu 58%, to znamená, že cena zakoupeného produktu může být nižší
průměrně o 58%. Reálná průměrná sleva, vypočtená vynásobením jednotlivých
nominálních hodnot poskytovaných slev jejich četností na Kole štěstí a vydělená počtem
všech políček na Kole štěstí je však pouhých 43%. Spotřebitel tak může na základě
zhlédnutí předmětné reklamy učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. že
se rozhodne zajít do prodejny, zakoupit produkt a věřit, že může získat slevu v průměru
58%, když fakticky může získat průměrnou slevu pouze 43%, tedy že cena
zakoupeného produktu bude nižší průměrně pouze o 43%.
10-0-0
49. 0231(2014): ELSAT, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu
Infokanál Elsat ze 17. 1. 2014 a 18. 1. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání provozovatele ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766, se sídlem
České Budějovice, Bezdrevská 1082/9, PSČ 37011, jakožto provozovatele televizního
programu INFOKANÁL ELSAT, zda zařadil informace o multikinu Cinestar a 1. centrum
zdravotně postižených JČ o.s. do vysílání za úplatu či obdobnou protihodnotu, a pokud

nikoliv, jakým způsobem dle něj jejich zařazení odpovídá licenčním podmínkám
uvedeného televizního programu.
10-0-0
50. 0314(2014): ELSAT, spol. s r.o.; INFOKANÁL ELSAT/snadný, přímý a trvalý přístup
k základním údajům o provozovateli a o dohledu Rady - reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766, se
sídlem České Budějovice, Bezdrevská 1082/9, PSČ 37011, na upozornění č.j.
DRD/1083/2014, jímž byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 32 odst. 7
písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že divákům neumožnil
jednak snadný, přímý a trvalý přístup k základnímu údaji o provozovateli televizního
vysílání, jímž je identifikační číslo, jednak snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
10-0-0
51. 2012/114/had: Rozsudek Městského soudu v Praze - Unicampus o.s. - nečinnost
Rady- zamítnuto
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s rozhodnutím Městského
soudu v Praze č. j. 6A 144/2012 ze dne 27. 3. 2014, kterým byla zamítnuta žaloba
občanského sdružení Unicampus o. s. proti nečinnosti Rady ve věci podání ze dne 20.
1. 2012. Toto podání žalobce označil jako návrh na zahájení řízení podle § 44 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci vydání
nařízení, aby se společnost BOIRON CZ, s. r. o., se sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8,
zdržela dalšího protiprávního jednání vůči spotřebiteli v audiovizuálních reklamních
materiálech týkajících se homeopatického léčivého přípravku OSCILLOCOCCINUM.
10-0-0
52. 0481(2013): CET 21 spol.s r.o.; Naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a §§
42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s vyjádřením volebního výboru k naplňování § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., o vysílání.
10-0-0
53. 0352(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT art, Tečka páteční noci, propagace násilí, drog a
zneuctění duchovních hodnot – postoupení podnětu Radě ČT
- Rada se seznámila s vyjádřením Rady České televize k pořadu Tečka páteční noci,
odvysílanému dne 20. prosince 2013 od 22.50 hodin na programu ČT art.
10-0-0
54. 0952(2013): Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky;
žádost o zásah ve věci nepřekládání mluvených cizojazyčných vstupů ve
zpravodajství ČT do češtiny
- Rada se seznámila s vyjádřením Rady České televize k žádosti představitelů SONS o
zásah ve věci nepřekládání mluvených cizojazyčných vstupů ve zpravodajství České
televize do češtiny.
10-0-0
55. 0313(2014): Žádost Chorvatska o přijetí za člena CERF
- Rada souhlasí s přijetím chorvatského regulačního orgánu (AEM) za člena platformy
CERF.
10-0-0
56. 0387(2014): Seminář Regulace médií v České republice
- Rada se seznámila s informací o odborném semináři a navrhuje temín 5. - 6. června
2014
10-0-0

ověřovatel:
P. Bartoš

