Zápis z 9. zasedání, konaného dne 29. 4. 2014
Přítomni: Kalistová, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška,
Bezouška, Jehlička, Matulka
Omluveni: Kostrhun
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 9. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2. 2014/22/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Na vlastní oči/Svět podle poslance
Šarapatky/27.11.2013/22:00 - dokazování od 13:30 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2014/22/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáže Svět podle
poslance Šarapatky (včetně jejího uvedení), odvysílané v rámci pořadu Na vlastní
oči ze dne 27. listopadu 2013 od 22:00 hodin na programu NOVA.
9-0-0
3. 2014/99/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Válka policistů:
odbory stojí za Červíčkem/9.1.2014/19:30 - dokazování od 13:45 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2014/99/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáže Válka policistů:
odbory stojí za Červíčkem, odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny ze dne 9.
ledna 2014 od 19:30 hodin na programu NOVA.
10-0-0
4. 2014/70/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Na vaší
straně/15.12.2013/19:30 - dokazování od 13:50 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2014/70/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáže s názvem Na
vaší straně, odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny ze dne 15. prosince 2013
od 19:30 hodin na programu NOVA.
10-0-0
5. 2014/54/had/CET: CET 21 spol.s r.o.; CET 21 spol. s r.o./unibet.cz/Nova
sport/3.11.2013/od 16:07:00 hodin – reklama na nepovolenou loterii- DOKAZOVÁNÍ
13:50
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/54/had/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení unibet.cz, odvysílaného na programu
Nova sport dne 3. listopadu 2013 od 16:07:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující
usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ
152 00 se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v
rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze.

10-0-0
6. 2014/176/had/Che: Chello Central Europe s.r.o.; Chello Central Europe
s.r.o./PokerStars.net/Spektrum/20.1.2014/16:11:50/šiřitel-zakázaná
reklamaDOKAZOVÁNÍ 13:52
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/176/had/Che provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na „PokerStars.net“, odvysílaného na
programu Spektrum dne 20. ledna 2014 od 16:11:50 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující
usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
Chello Central Europe s.r.o., IČ:27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, vedené pod
sp. zn. 2014/176/had/Che se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné
otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při
Městském soudu v Praze.
10-0-0
7. 2014/100/had/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; Digital Broadcasting
s.r.o./reklama-PokerStars.net/Rebel-20.1
2014/6:18:14/zakázaná
reklamaDOKAZOVÁNÍ-13:54
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/100/had/Dig provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na „PokerStars.net“, odvysílaného na
programu Rebel dne 20. ledna 2014 od 6:18:14 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující
usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
Digital Broadcasting s.r.o., IČ:26839407, sídlem Ostrava - Poruba, vedené pod sp.
zn. 2014/100/had/Dig se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce,
která probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském
soudu v Praze.
10-0-0
8.
2014/177/had/Sta:
Stanice
O,
a.s.;
Stanice
O,
a.s./reklama/PokerStars.net/20.1.2014/
8:19:12/O/-šiřitelzakázaná
reklamaDOKAZOVÁNÍ - 13:55
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/ 177/had/Sta provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na „PokerStars.net“, odvysílaného na
programu O ("Óčko") dne 20. ledna 2014 od 8:19:12 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující

usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
Stanice O, a.s., IČ:26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, vedené pod sp. zn. 2014/
177/had/Sta se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která
probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v
Praze.
10-0-0
9. 2014/178/had/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.; Československá
filmová společnost, s.r.o., /PokerStars.net/KinoSvět/20.1.2014/6:33:10/šiřitel
reklamy-zakázaná reklama-DOKAZOVÁNÍ 14:00
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/178/had/Čes provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na „PokerStars.net“, odvysílaného na
programu kinoSvět dne 20. ledna 2014 od 6:33:10 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující
usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ:27168425, vedené pod sp. zn.
2014/178/had/Čes se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která
probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v
Praze.
10-0-0
10.
2014/179/had/Hud:
Hudební
televize,
s.r.o.;
Hudební
televize,
s.r.o./PokerStars.net/Retro Music Television/20.1.2014/6:21:09/šiřitel reklamyzakázaná reklama-DOKAZOVÁNÍ-14:05
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/179/had/Hud provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na „PokerStars.net“, odvysílaného na
programu Retro Music Television dne 20. ledna 2014 od 6:21:09 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 29. dubna 2014 vydat následující
usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností
Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou
1268/3, PSČ 150 00, vedené pod sp. zn. 2014/179/had/Hud se přerušuje do doby
skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5A
50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze.
10-0-0
11.
2014/262/RUD/end:
endala
s.r.o.;
Trimun/reklama/ŠLÁGR
TV/20.12.2013/10:33:25 hodin - přisuzování léčebných účinků - DOKAZOVÁNÍ OD
14:05 hod.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/262/RUD/end provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu reklamy Trimun odvysílané dne 20. prosince
2013 od 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV.
9-0-0

12. 2014/263/RUD/end: endala s.r.o.; Trimun/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od
10:33:25 hodin - klamavá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 14:05 hod.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/263/RUD/end provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu reklamy Trimun odvysílané dne 20. prosince
2013 od 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV.
10-0-0
13.
2014/264/RUD/end:
endala
s.r.o.;
Ginkgo
biloba/reklama/ŠLÁGR
TV/20.12.2013/od 12:16:32 hodin - klamavá reklama - DOKAZOVÁNÍ OD 14:05 hod.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/264/RUD/end provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu reklamy Ginkgo biloba odvysílané dne 20.
prosince 2013 od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV.
10-0-0
14. 2014/265/RUD/end: endala s.r.o.; Colacoll/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od
11:32:08 hodin - klamavá reklama - DOKAZOVÁNÍ OD 14:05 hod.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/265/RUD/end provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu reklamy Colacoll odvysílané dne 20. prosince
2013 od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV.
10-0-0
15. 2013/968/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Bruntál 88,9
MHz / 100 W - od 14.15 hodin
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení
11-0-0
16. 2013/676/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kutná Hora
92,5 MHz / 100 W - od 14.30 do 15.30 hodin
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W projednala se
žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky
licenčního řízení
11-0-0
17. 2013/993/zab: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; licenční řízení –
rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 92,7 MHz /
200 W -VEŘEJNÉ SLYŠENÍ od 15:45 do 16:45
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz / 200 W projednala se žadateli
otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky
licenčního řízení
9-0-0
18. 2014/144/sve/DON: DONEAL, s.r.o./JOJ - televizní vysílání prostřednictvím
družice - nařízené ústní jednání dne 29. dubna 2014 v 16:45 hodin
19. 2014/145/sve/DON: DONEAL, s.r.o./PLUS - televizní vysílání prostřednictvím
družice - nařízené ústní jednání dne 29. dubna 2014 v 17:00 hodin

20. 2014/320/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ C8 Czech
Republic and Slovakia – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím družice – ústní jednání dne 29. dubna 2014, 17.15 hodin
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12
let; označení (název) programu: C8 Czech Republic and Slovakia; základní
programová specifikace: Pořady pro děti a mládež, filmy a seriály, sportovní
pořady, stejně jako dokumenty a pořady o gastronomii a životním stylu, se
zaměřením na širokou veřejnost; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela
nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 4 hodiny denně od 20.00 –
24.00 hodin, maximálně 6 hodin denně od 20.00 – 02.00 hodin, dle žádosti ze dne
25. března 2014, č.j.: 2329
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenska, na
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení
licence společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu C8 Czech
Republic and Slovakia šířeného prostřednictvím družice se základní programovou
specifikací: Pořady pro děti a mládež, filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako
dokumenty a pořady o gastronomii a životním stylu, se zaměřením na širokou
veřejnost; hlavní jazyk vysílání: český jazyk
10-0-0
21. 2014/321/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ C8 Romania –
řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice – ústní jednání dne 29. dubna 2014, 17.30 hodin
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12
let; označení (název) programu: C8 Romania; základní programová specifikace:
Pořady pro děti a mládež, filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako dokumenty a
pořady o gastronomii a životním stylu, se zaměřením na širokou veřejnost; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: minimálně 4
hodiny denně od 20.00 – 24.00 hodin, maximálně 6 hodin denně od 20.00 – 02.00
hodin, dle žádosti ze dne 25. března 2014, č.j.: 2330
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Rumunska, na
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení
licence společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu C8 Romania
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Pořady pro
děti a mládež, filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako dokumenty a pořady o
gastronomii a životním stylu, se zaměřením na širokou veřejnost; hlavní jazyk
vysílání: rumunština
10-0-0
22. 2013/719/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; podnět k vyhlášení licenčního řízení
se souborem technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100
W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se

souborem technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100 W pro
program RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října
2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá
10-0-0
23. 2013/720/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; podnět k vyhlášení licenčního řízení
se souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W - ROZHODNUTÍ
- Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W pro program RÁDIO
BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti
ostatních žadatelů zamítá.
10-0-0
24. 2014/373/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Žatec 101,0 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz /
200 W, souřadnice WGS 84: 13 32 03 / 50 19 07 se lhůtou pro doručení žádostí do
6. června 2014
9-0-0
25. 2014/235/bar/PSK: PS KŘÍDLA, s. r. o. / Rádio PETROV; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti PS KŘÍDLA, s. r. o. se sídlem Lidická 48/1879, 602 00
Brno-Černá Pole, identifikační číslo 25518674, 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 Rádio PETROV
na kmitočtu 103,4 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Brno,
kmitočtu 94,2 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Boskovice,
kmitočtu 92,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hodonín,
kmitočtu 98,0 MHz o vyzářeném výkonu 250 W z vysílacího stanoviště JihlavaBedřichov, kmitočtu 92,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Svitavy, kmitočtu 104,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Třebíč, kmitočtu 98,4 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště
Vyškov město, kmitočtu 92,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Znojmo a kmitočtu 98,0 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího
stanoviště Žďár nad Sázavou na dobu do 10. října 2025
10-0-0
26. 2014/294/bar/Rad: Radio Contact Liberec spol. s r. o. / Radio Contact Liberec;
žádost o udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti Radio Contact Liberec spol. s r. o. se sídlem Na okruhu
10/872, 460 01 Liberec-Staré Město, identifikační číslo 14866285, 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 Radio Contact Liberec na kmitočtu 101,4 MHz o vyzářeném výkonu 20 kW
z vysílacího stanoviště Liberec na dobu do 10. října 2025
10-0-0
27. 2014/406/bar/Rad: Radio Contact Liberec spol. s r. o.; upozornění na porušení
zákona – změna společenské smlouvy bez předchozího souhlasu Rady
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje
provozovatele Radio Contact Liberec spol. s r. o. se sídlem Na okruhu 10/872, 460
01 Liberec-Staré Město, identifikační číslo 14866285, na porušení ustanovení § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., k němuž došlo provedením změny

společenské smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Rady, a stanoví
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
28. 2014/416/zab/Rad: Radiospol s.r.o.; zánik platnosti licence Rádio Čas Dyje
- Rada konstatuje, že provozovateli Radiospol s.r.o., IČ: 27666395, se sídlem
Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 PSČ: Ostrava, zanikla dne 3. dubna 2014
podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Čas Dyje, šířeného prostřednictvím souborů technických
parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a
Kyjov 91,8 MHz / 100 W, udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/18/06 ze dne 8. února
2006. O této skutečnosti Rada vydá osvědčení v souladu s ustanovením § 154
správního řádu
10-0-0
29.
2012/692/FOL/WAL:
WALMARK,
a.s.;
Walmark
a.s./Rádio
BLANÍK/12.6.2012/6:59:03/Lipoxal Xtreme/zadání reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst.
2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje
účastníku řízení, společnosti WALMARK, a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, pokutu ve výši 70 000,- Kč, neboť zadáním reklamy
na doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června 2012 v
časech 6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin na
programu Rádio BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), se dopustil v návaznosti na
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy nekalé obchodní praktiky
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a
klamavé obchodní praktiky dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, neboť reklama zejména může ovlivnit spotřebitele tak, že
učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil a obsahuje klamavé, neúplné a
zavádějící informace, a to uvedením tvrzení “podporuje intenzivní spalování tuku v
rizikových partiích, jako jsou boky, bříško, boky a stehna“. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012692.
Účastníku řízení, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2012692
10-0-0
30. 0402(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 2825/2014) posluchačů na rušení pořadů
lidové a dechové hudby na programu ČRo Dvojka (1); Rada se seznámila s
potvrzením (č.j. 2911/2014) Rady Českého rozhlasu o převzetí postoupených
podnětů (2); Rada se seznámila s analýzou reklamy společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., která byla odvysílána na programu Radio Contact
Liberec (frekvence 101,4 MHz/Liberec) dne 26. března 2014 v časech 9:52:31
hodin, 11:52:39 hodin a 13:24:16 hodin a shledala, že reklama byla odvysílána v
souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. (3)
10-0-0
31. 0403(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 17. dubna

2014, InFin, s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha) dne 17. dubna
2014, Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 17. dubna
2014, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne 17. dubna
2014, První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 17.
dubna 2014, Agentura TRS spol. s r.o. (program Radio 1; 91,9 MHz Praha) dne 17.
dubna 2014 a Radio Investments s.r.o. (program Radio Spin; 96,2 MHz Praha) dne
17. dubna 2014
10-0-0
32. 2014/364/zem/Tel: Televize Přerov s.r.o./Televize Přerov; televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna licenčních podmínek
- Rada uděluje podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem Přerov, U Bečvy č.p. 2883/2, PSČ
750 02, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
zem/4440/2010, spis. zn.: 2010/1276/zem/BEZ, ze dne 21. prosince 2010,
spočívající ve změně licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 1. října
2013, č.j. 9801, 4. dubna 2014, č.j. 2716.
10-0-0
33. 0370(2014): Televize Přerov s.r.o./Televize Přerov; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - navýšení základního kapitálu bez
předchozího souhlasu Rady - upozornění na porušení zákona
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 –
3 zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost Televize Přerov
s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem Přerov, U Bečvy č.p. 2883/2, PSČ 750 02, na
porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou výše vkladu jednotlivých společníků,
a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
34. 0433(2014): Telefónica Czech Republic, a.s./O2 Info - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence
- Rada bere na vědomí, že provozovateli Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo: Praha, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, na základě jeho
žádosti, zanikla dne 27. dubna 2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.,
licence č.j. sve/91/2012, spis. zn.: 2011/1030/sve/Tel ze dne 3. ledna 2012, k
provozování televizního vysílání programu O2 Info šířeného prostřednictvím
kabelových systémů; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb.
10-0-0
35. 2014/432/sve/Tel: Telefónica Czech Republic, a.s. - převzaté vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změny ve společnosti
- Rada registruje provozovateli 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, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu
spočívající v převodu níže uvedených akcií provozovatele ze společnosti
TELEFÓNICA, S.A., se sídlem Gran Vía, 28, 28013, Madrid, Španělské království,
IČ: A28015865, na nabyvatele společnost PPF Arena 2 B.V., se sídlem
Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, č. reg.:
59029765, a to 208 113 328 kmenových zaknihovaných akcií, se jmenovitou
hodnotou jedné akcie 87 Kč, ISIN: CZ0009093209, a 1 kmenové zaknihované akcie
o jmenovité hodnotě 870 Kč, ISIN: CZ0008467115, dle podání č.j. 3326 doručeného
dne 28. dubna 2014.
10-0-0

- Rada registruje provozovateli 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, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu
spočívající v převodu akcií provozovatele ze společnosti PPF Arena 2 B.V., se
sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, č. reg.:
59029765, na nabyvatele společnost TELEFÓNICA, S.A., se sídlem Gran Vía, 28,
28013, Madrid, Španělské království, IČ: A28015865, a to 208 113 328 kmenových
zaknihovaných akcií, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 87 Kč, ISIN:
CZ0009093209, a 1 kmenové zaknihované akcie o jmenovité hodnotě 870 Kč, ISIN:
CZ0008467115, dle podání č.j. 3326 doručeného dne 28. dubna 2014.
10-0-0
- Rada registruje provozovateli 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, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu
spočívající v převodu akcií provozovatele ze společnosti TELEFÓNICA, S.A., se
sídlem Gran Vía, 28, 28013, Madrid, Španělské království, IČ: A28015865, na
nabyvatele společnost PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX
Amsterdam, Nizozemské království, č. reg.: 59029765, a to 208 113 328 kmenových
zaknihovaných akcií, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 87 Kč, ISIN:
CZ0009093209, a 1 kmenové zaknihované akcie o jmenovité hodnotě 870 Kč, ISIN:
CZ0008467115, s tím, že tento převod nastane po realizaci předchozího převodu
předmětných akcií ze společnosti PPF Arena 2 B.V. na společnost TELEFÓNICA,
S.A.; dle podání č.j. 3326 doručeného dne 28. dubna 2014.
10-0-0
36. 0391(2014): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny
programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ
63508834, sídlo: Ostrov, Mírové nám. 733/0, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/4/97 ze dne 19.
srpna 1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
český televizní program HOROR FILM a ukončení vysílání zahraničního televizního
programu Animax; v rozsahu dle podání č.j. 2841 doručeného dne 9. dubna 2014.
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Nej TV a.s., IČ 28128338, sídlo:
Praha, Francouzská 75/4, PSČ 120 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. 2010/1307/zem/Nej ze dne 21.
prosince 2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
český televizní program Televize Přerov; v rozsahu dle podání č.j. 2842
doručeného dne 9. dubna 2014.
10-0-0
37. 0417(2014): Obec Troubky - žádost o vyhrazení kanálu pro místní informační
systém obcí Troubky, Radslavice a Sušice - na vědomí
- Rada se seznámila s dopisem obce Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
doručeným dne 16. dubna 2014, č.j. 3017, kterou obec informuje Radu o žádosti
adresované provozovateli převzatého vysílání NejTV a.s. o vyhrazení kanálu pro
místní informační systém obcí Troubky, Radslavice a Sušice
10-0-0

38. 0399(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 5 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
39. 0350(2014): TELEPACE s.r.o.; Tv NOE: Analýza kontinuálního záznamu vysílání
v časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 6. 4. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
úseku vysílání programu Tv NOE provozovatele TELEPACE s. r. o. ze dne 6.
dubna 2014 od 12:00 do 24:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755,
sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava 2, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu označil dne 6. dubna 2014 ve videoklipu vysílaném od 15:08 hodin
na Tv NOE sponzora „vydavatelství Rosa“ pouze na konci pořadu, nikoli na
začátku, jak ukládá § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. Dále pak, z jakého důvodu
v tomto případě užil terminologii „sponzor videoklipu“, nikoli „sponzor pořadu“,
přesto, že zákon č. 231/2001 Sb. hovoří pouze o sponzorovaných programech a
pořadech. A konečně, zda provozovatel daný videoklip, který byl vysílán v rámci
upoutávek mezi pořady, považuje za samostatný a ucelený pořad. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755,
sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava 2, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, jaká
je koncepce pořadu V souvislostech, vysílaného na Tv NOE, jakým způsobem
provozovatel zajišťuje, aby tento pořad, jež je profilován jako politicko-publicistický,
dodržoval zásady objektivity a vyváženosti, a konkrétně pak, zda se domnívá, že
role moderátorky byla v 48. díle, odvysílaném dne 6. dubna 2014 od 12:21 hodin,
dostatečná, vzhledem k tomu, že pořad jako celek vyzníval jednoznačně ve
prospěch Andreje Kisky a v neprospěch Roberta Fica. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
40. 0366(2014): Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza kontinuálního
úseku vysílání programu kinoSvět ze dne 6.4.2014 v časovém úseku 12:00 – 24:00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou programu
kinoSvět provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. ve sledovaném
úseku dne 6. 4. 2014 od 12:00 do 24:00 hod.
10-0-0
41. 0365(2014): Hudební televize, s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání
programu Retro Music Television ze dne 6. 4. 2014 v časovém úseku od 12:00 do
24:00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou programu Retro
Music Television provozovatele Hudební televize, s.r.o., a sice v sledovaném úseku
6. 4. 2014, od 12:00 do 24:00 hod.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Hudební televize, s.r.o. o podání
vysvětlení, jestli se v případě sdělení „Prague Digital TV, 46. kanál“, uvedené na
Retro Music Television dne 6. 4. 2014 v 21:59, jedná o sdělení vysílané za úplatu či
jinou protihodnotu, resp. o jakou část vysílání se v případě tohoto mediálního
obsahu jedná.
10-0-0
42. 0278(2014): Aleš Kadlec; analýza/kontinuální/KOTVA/17.-18.1.2014
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu KOTVA v
časovém úseku 17.–18. ledna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 Aleš
Kadlec, IČ 11482907, se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 66434, na porušení § 32
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. a 18.
ledna 2014 neposkytoval divákům programu KOTVA 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 dnů
ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Aleš Kadlec, IČ 11482907, se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ
66434, o podání vysvětlení k vysílání programu KOTVA ve dnech v 17.–18. ledna
2014 v následujících bodech: 1) zda nese redakční odpovědnost za celé své
vysílání, resp. zda určitá část vysílání, zejména úsek, v němž je prezentována
společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., není převzatým vysíláním; 2) z jakého
důvodu bylo ve vysílání přítomno cizí logo „SPEKTRUM“, které se objevilo v
poskytnutém záznamu v časových úsecích: 03:10:46–03:10:59, 03:11:52–03:12:02,
03:17:54–03:18:06, 03:19:00–03:19:10, 03:25:02–03:25:15, 03:26:08–03:26:18,
03:43:24–03:43:36, 03:44:31–03:44:40, 03:50:32–03:50:44, 03:51:38–03:51:48,
03:57:40–03:57:53, 03:58:46–03:58:55 v levém horním rohu pod logem „KOTVA“ a
časomírou; 3) zda se v případě nabídky elektronického mobilního asistenta EMA,
jinak též „krabičky EMA S“, která byla označena jako reklama, skutečně jedná o
obchodní sdělení, tj. zda je nabídka vysílána za úplatu.
10-0-0
43. 0277(2014): Jihočeská telekomunikační s.r.o.; analýza/kontinuální/Dačická
televize + Třeboňská lázeňská televize/17.-18.1.2014
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu Dačická televize
v časovém úseku 17.–18. ledna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin.
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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny
licenční programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z rozhodnutí
Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn,
respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč
nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–
18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od
00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin
dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu Třeboňská
lázeňská televize v časovém úseku 17.–18. ledna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin.
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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny
licenční programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z
rozhodnutí Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších
změn, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská
televize a proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly
ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok
byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán
od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.
10-0-0
44. 0367(2014): HC KABEL, s.r.o.; Analýza vysílání Infokanálu Čejč 16.-17. března
2014
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Infokanál Čejč
provozovatele HC KABEL, s.r.o. ve dnech 16. a 17. března 2014.
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 HC KABEL, s.r.o., IČ: 27677320, se sídlem Hovorany 45,
69612 Hovorany, o podání vysvětlení, jak ve dnech 16. a 17. března 2014
umožňoval divákům programu Infokanál Čejč snadný, přímý a trvalý přístup k
údajům a informacím podle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
45. 0398(2014): iDST, s.r.o.; Analýza vysílání Infokanálu Měřín 16.-17. března 2014
- 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
vysílání iDST, s.r.o., IČ: 25555855, se sídlem Záviškova 428/3, 58601 Velké
Meziříčí, správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek,

kterého se mohl dopustit tím, že ve dnech 16. a 17. března 2014 nezařazoval do
programu INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč v katastrálním
území Měřín (program MIK) Videopořad, který podle Dalších programových
podmínek licence má být součástí tohoto programu.
10-0-0
46.
0291(2014):
J.D.Production,
s.r.o.;
neposkytnutí
vyžádaného
záznamu/Regionální televize TVS (dříve televize slovácko)/16.-17.3.2014
- 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
J.D.Production, s.r.o., IČ 255 92 939, se sídlem Uherské Hradiště, Palackého
náměstí 293/0, PSČ 68601, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání programu Regionální
televize TVS ze dnů 16.–17. března 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00
hodin, tj. z období dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
10-0-0
47. 0388(2014): Analýza obchodních sdělení - únor 2014
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2014
10-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční
služby společnosti ZUNO BANK AG, organizační složka, premiérově odvysílanou
dne 24. února 2014 v čase 8:10:22 hodin na programu NOVA.
10-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční
služby společnosti Kredito24 Česká republika s.r.o., odvysílanou dne 10. února
2014 v čase 15:51:44 hodin na programu ČT sport (repríza).
10-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční
služby společnosti Zaplo Finance s.r.o., odvysílanou dne 10. února 2014 v čase
11:19:57 hodin na programu Prima (repríza).
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, společnost CET 21 spol.s r.o., IČ: 45800456,
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 , o podání vysvětlení,
zda se v případě obchodního sdělení "Müllerovy pastilky", odvysílaného dne 1.
února 2014 v čase 20:19:47 hodin na programu NOVA, jedná o označení sponzora,
respektive, proč není v jeho rámci explicitně vyjádřena povinná informace v podobě
oznámení o sponzorování.
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
CET 21 spol.s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5,
PSČ 152 00 , správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm.

a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že dne 3.
února 2014 v čase 20:24:47 hodin na programu NOVA odvysílal obchodní sdělení
„Peugeot“, uvedené jako sponzor programu. V rámci zvukové složky obchodního
sdělení byla přítomna přímá pobídka zákazníkovi v podobě „Zažijte nové pocity za
volantem pežotu dvě stě osm...", čímž došlo k naplnění definičního znaku reklamy.
Ve vysílání však tato reklama nebyla jako reklama rozeznatelná a nebyla zřetelně
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena
od ostatních částí vysílání.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamního spotu TEREZIA
COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ
140 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zadal do vysílání obchodní
sdělení „RAKYTNÍČEK“, premiérově odvysílané dne 15. února 2014 v čase 6:27:40
hodin na programu NOVA. V rámci reklamního spotu jsou obsažena tvrzení, která
mohou vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu, která má vlastnosti prevence,
ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, resp. takové vlastnosti
mohou být v reklamě doplňku stravy přisuzovány, potažmo v souvislosti s jeho
konzumací naznačovány, a to především prostřednictvím zvukové (kýchání/kašel) i
vizuální složky (přechod do chmurného černobílého vyobrazení stavu nemoci,
opětovné vyjasnění a návrat do barevného vyobrazení ihned poté, co členové
Čtyřlístku produkt Rakytníček zkonzumují). Vše je navíc podpořeno tvrzeními
"Kamarádi, mám tu pro vás rakytníček, abychom byli všichni zdraví." a "Želatinky
pro silnou imunitu".
10-0-0
- Rada žádá SZPI o posouzení charakteru produktu "Livera seltzer", který je
propagován v rámci reklamního spotu, premiérově odvysílaného dne 26. února
2014 v čase 12:38:46 hodin na programu Televize Barrandov a teleshoppingu,
premiérově odvysílaného dne 26. února 2014 v čase 9:09:58 hodin na programu
Televize Barrandov.
10-0-0
48. 0374(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 9/2014 (29 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 7. dubna 2014 do 18. dubna 2014: Kofola
ČeskoSlovensko, a.s./Jupík Crazy Aqua, Jupík Crazy Sport a Jupík Funny Fruit –
reklama podporující chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT2 – pořad Český žurnál: Dělníci bulváru, 16. dubna 2014 od 20:00
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Zprávy FTV Prima, 11. dubna 2014 od
18:55; Různí provozovatelé/Nespecifikované programy – neodvysílání informací o
akci „Pochod pro život“; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Zprávy v 16, 8. dubna
2014 od 16:00 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ ČT24 – pořad Zprávy, 15. dubna 2014 od
10:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 . pořad Banderovci, 14. dubna 2014 od 20:00 hodin;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Reportéři ČT, 31. března 2014 od 21:35 hodin; 9.
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad na podporu mediální gramotnosti, 15. dubna 2014
od 18:25 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/Nespecifikovaný program – pořad Dobré ráno,
kvalita moderátorů; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program – neobjektivní a
nevyvážené zpravodajství, kvalita moderátorů; TV CZ s.r.o/ACTIVE TV – podvodné
jednání v interaktivní telefonické soutěži; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – pornografický

obsah; Nespecifikovaný provozovatel/Nespecifikovaný program - podvodné jednání
v interaktivní telefonické soutěži; 15. CET 21 spol.s r.o./NOVA - pořad Televizní
noviny, 10. dubna 2014 od 19:30 hodin; 16. CET 21 spol.s r.o./NOVA sport –
neodvysílání sportovních přenosů; 17. FTV Prima, spol. s r.o./Prima – hlasitost
reklamy v pořadu Černí baroni, 15. dubna 2014 od 20:15 hodin; Různí
provozovatelé/Různé programy – nevodný obsah pro děti a mládež ve
zpravodajství; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – nesouhlas se
stanoviskem Rady; Pokerstars.net – doplnění stížnosti; Nespecifikovaný
provozovatel/Nespecifikovaný program – nedodržování avizovaných časů vysílání;
Nespecifikovaný provozovatel/Nespecifikovaný program - šíření vulgarit, agresivity
a despektu k opravdovým hodnotám v televizním vysílání; THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – pořad
Kačer Donald, 5. února 2014 od 17:19:01 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – pořad Goofyho tlupa,
7. února 2014 od 16:30 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy společností Kofola
ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se sídlem Ostrava – Poruba, Nad
Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na produkt Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase
06:27:25 hodin na programu Televize Barrandov, se mohl dopustit porušení § 2c
písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., podle kterých reklama nesmí, pokud jde o
osoby mladší 18 let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo
morální vývoj a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V
uvedeném spotu hoch sjíždí po toboganu hlavou dolů s rukama připaženýma k tělu
a v této poloze následně dopadá i do vody, což je aktivita značně nebezpečná,
protože může dojít k těžkému úrazu. Reklama tak zcela nevhodným – schvalujícím
způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Hlas v reklamě prostřednictvím
sloganu „tak teď jsi mi dal na frak. Jupík Crazy Aqua – nekroť svý nápady“ mladé
diváky vybízí k napodobování a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý
nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím
podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy společností Kofola
ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se sídlem Ostrava – Poruba, Nad
Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na produkt Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase
10:11:00 hodin na programu NOVA, se mohl dopustit porušení § 2c písm. a) a e)
zákona č. 40/1995 Sb., podle kterých reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18
let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj a
nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V uvedeném spotu
sjíždí hoch na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita značně
nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální zpracování spotu
navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama tak zcela

nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci.
Animovaná postava v reklamě prostřednictvím sloganu „Tak teď jsi mi dal na frak.
Jupík Crazy Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a
obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby
jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující
zdraví osob mladších 18 let.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy společností Kofola
ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se sídlem Ostrava – Poruba, Nad
Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na produkt Jupík Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase
06:26:01 hodin na programu Nova Cinema, se mohl dopustit porušení § 2c písm. a)
a e) zákona č. 40/1995 Sb., podle kterých reklama nesmí, pokud jde o osoby
mladší 18 let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální
vývoj a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V uvedeném
spotu sjíždí hoch na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita
značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální zpracování
spotu navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama tak zcela
nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci.
Animovaná postava v reklamě prostřednictvím sloganu „V tomhle fofru už bych měl
bobky. Jupík Sport Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování
a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby
jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující
zdraví osob mladších 18 let.
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 § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 16. dubna 2014 od 20:00 hodin na programu ČT2 odvysílal pořad Český
žurnál: Dělníci bulváru, který obsahoval vulgarismy a nadávky „zkurvili“ (v čase 4:02
minut od začátku pořadu), „vole“ (5:43, 19:42, 20:42, 34:53, 41:24, 43:13), „piča“
(7:32, 37:53), „kokot“ (12:56), „mrdáš“ (13:25), „nasranej“ (19:50), „děvkárna“
(20:54), „zmrd“ (33:00), „průser“ (34:36), „sračkách“ (35:44), „nasrat“ (36:24), „do
hajzlu“ (38:04, 39:49, 42:54), „vysrat“ (38:14), „do prdele“ (39:28), „mrdat“ (39:43),
„sraček“ (41:31), „mrdka“ (41:36), „kurvou“ (42:50), „srát“ (48:33, 48:40), „omrdá“
(52:41), „zmrdaj“ (52:45), „posere“ (52:47), „kurva“ (52:52), čímž porušil povinnost
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky,
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla
je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
49. 2014/2/had/TER: TEREZIA COMPANY s.r.o.; TEREZIA COMPANY
s.r.o./reklama/HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LAKTOBACILY/ŠLÁGR TV/23.9.2013/10:00:34
hod.-rozhodnutí

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto 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) téhož 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 29. dubna 2014 takto: Rada ukládá společnosti
TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí
744/26, PSČ 140 00, v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení povinnosti
stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním
obchodního sdělení „HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY“, premiérově
odvysílaného dne 23.9.2013 v čase 10:00:34 hodin na programu ŠLÁGR TV. V
rámci reklamního spotu jsou obsažena tvrzení, která vyvolávají dojem, že se jedná
o potravinu, která má vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění, resp. takové vlastnosti jsou v reklamě doplňku stravy přisuzovány
(„Výsledkem je vyšší aktivita a zároveň silnější podpora imunitního systému.“, dále
pak „Nemoci se nám stále vracely, co bylo horší, chytali jsme je od dětí i my s
manželem. Poté nám jeden známý lékárník doporučil přípravek hlívu ústřičnou s
lactobacily, …“ a „Děti přestaly marodit, jsou odolnější a dokonce i lépe jí.“). Tím
dochází k uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování,
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, neboť je dána příčinná souvislost mezi
užíváním přípravku a zlepšením zdravotního stavu, respektive vyléčením v případě
dětí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014002. V souladu s ustanovením §
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 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 2014002.
Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
7-0-0
50.
2014/53/had/San:
Sanovia,
a.s.;
Sanovia,
a.s./“moje
lékárna
Brufen“/Prima/7.10.2013/6:33:58 hodin – absence výzvy k přečetní příbalové
informace-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto 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) téhož 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 29. dubna 2014 takto: Rada ukládá společnosti
Sanovia, a.s., IČ: 28570481, sídlem Ostrava - Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ
716 00, v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm.
d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním obchodního sdělení „moje
lékárna“, premiérově odvysílaného dne 7. 10. 2013 v čase 6:33:58 hodin na
programu Prima, neboť v rámci reklamního spotu je propagován registrovaný léčivý
přípravek (Brufen), na který se vztahuje povinnost, aby reklama obsahovala
zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému přečtení
příbalové informace. V obchodním sdělení "moje lékárna" tato informace absentuje.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet
3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014053. V souladu s ustanovením § 79

odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 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 2014053.
Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
7-0-0
51.
2014/18/LOJ/FTV:
FTV
Prima,
spol.
s
r.o.;
Prima/Hervis
SPORTS/18:9:2013/18:49:55 - neoddělená reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhodnutí : Rada ukládá podle
§ 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00 pokutu ve
výši 50 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. září 2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal
premiérově na programu Prima obchodní sdělení „Hervis SPORTS“, které
obsahovalo pobídku („zažij v Hervisu daňové prázdniny i po prázdninách“) a dále
přímou výzvu k nákupu („nakup v Hervisu a neplať DPH“). Obchodní sdělení, které
naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a
nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 201418. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na
účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
201418. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
7-0-0
52.
2014/35/LOJ/FTV:
FTV
Prima,
spol.
s
r.o.;
Prima
COOL/Tesco/23.10.2013/22:38:00 - neoddělená reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá podle
§ 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00 pokutu ve
výši 50 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na
programu Prima COOL odvysílal obchodní sdělení „Tesco“, které obsahovalo
přímou výzvu k využití služby/sjednání půjčky („Vyberte si třeba sedmdesát tisíc,
řádně splácejte jen třináct set devadesát devět korun a měsíčně získáte tisíc
bodů…“) a dále pobídku ( „Navštivte stánek finanční služby ve vaší prodejně“).
Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání
rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukověobrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č.
3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 201435.

Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1
000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 201435. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
7-0-0
53. 0729(2013): TipTV broadcast s.r.o.; TIP TV/Vědmy radí/19.5.2013/od 22:00 výzva
- 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.") a v souladu s ustanovením § 7a odst. 4 a § 7a
odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy vydala toto r o z h o d n u t í :
Rada ukládá podle § 7d odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. společnosti TipTV
broadcast s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 11000;
pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč , neboť bez řádného odůvodnění nesdělila
na výzvu Rady č.j. LOJ/856/2014 sp.zn.: 0729(2013), doručenou dne 21.3.2014,
objednavatele teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od
22.00 hodin na programu TIP TV pro účely zahájení správního řízení. 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 20130729.
8-0-0
54. 0246(2014): CET 21 spol.s r.o.; fanda/9.2.2014/10:00-22:00 - upoutávky na
vlastní pořad - reklamní předěly?
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o. ze
dne 31. března 2014 na žádost Rady č.j. LOJ/857/2014, zda upoutávky na vlastní
pořady, objevující se ihned po reklamě v reálném čase 16:58:28, 17:50:48,
18:20:09, 19:11:11 a 19:59:11 hod. dne 9. února 2014 na programu fanda, slouží
jako předěly mezi reklamou a ostatními částmi vysílání a jestli je toto oddělení
dostatečné pro informovanost diváků. A dále, jakým způsobem jsou vytvářeny
upoutávky na pořady, které následují ihned po reklamě, aby byla reklama od
ostatních částí vysílání rozeznatelná.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21
spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. neboť dne 9. února 2014
na programu fanda v čase 16:58:28, 17:50:48, 18:20:09, 19:11:11 a 19:59:11 hod.
byly v bezprostřední návaznosti na vysílané reklamy zařazeny upoutávky
provozovatele na vlastní pořady, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti,
aby reklama byla ve vysílání snadno rozeznatelná a zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělená od ostatních částí
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
10-0-0
55. 0214(2014): Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Televizní
informační kanál Bohumín (TIK) ze dnů 17. - 18. ledna 2014 v časovém úseku od
00:00 do 24:00 hodin - po reakci provozovatele
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným
vysvětlením provozovatele vysílání Spáčil Marek (obchodní firma: Marek Spáčil TV - Marko), sídlo: Šunychelská 980, 735 81 Bohumín, jestli se v případě sdělení

videotextu Nebytové prostory k podnájmu, odvysílaného v čase záznamu 0:00:160:00:35, 0:04:45-0:05:05, 0:58:00-0:58:30, 1:46:28-1:46:58 a 2:15:53-2:16:23
hodin, jedná o sdělení vysílané za úplatu či jinou protihodnotu, a dospěla k závěru,
že předmětné sdělení naplňuje definiční znaky reklamy podle ustanovení § 2 odst.
1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí
provozovatele televizního vysílání Spáčil Marek (obchodní firma: Marek Spáčil - TV
- Marko), sídlo: Šunychelská 980, 735 81 Bohumín, na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které
bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/1089/2014, a s nápravou
vytýkaného stavu.
10-0-0
56.
0267(2014):
ENECOS,
s.r.o.;
KTV
Dukovany/17.-18.1.2014/00:0024:00/nezapůjčení záznamu vysílání v odvysílané podobě a náležité technické
kvalitě - po reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí
provozovatele televizního vysílání ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem
Dukovany 227, PSČ 67556, na upozornění na porušení zákona, respektive
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které bylo provozovateli
vysílání doručeno pod č.j. DRD/933/2014, a s nápravou vytýkaného stavu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s reakcí
provozovatele televizního vysílání ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem
Dukovany 227, PSČ 67556, na upozornění na porušení zákona, respektive
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., které bylo
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/934/2014, a s nápravou vytýkaného
stavu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným
vysvětlením provozovatele vysílání ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem
Dukovany 227, PSČ 67556, zda ve dnech 17. a 18. ledna 2014 plnil ve vysílání
programu KTV Dukovany povinnost dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., tedy zda uváděl označení televizního programu (logo).
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným
vysvětlením provozovatele vysílání ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem
Dukovany 227, PSČ 67556, z jakého důvodu nezajistil, aby informace o zimním
výprodeji firmy Koberce Trend a dále pak nabídky firem Financování-cz, Krabospol
a Studio MAJA, pokud byly součástí vysílání televizního programu KTV Dukovany
ve dnech dne 17. a 18. ledna 2014, byly snadno rozpoznatelné jako obchodní
sdělení.
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 vysílání
ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, na porušení
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. a
18. ledna 2014 nesplnil svou povinnost uvádět označení televizního programu
(logo) v televizním vysílání programu KTV Dukovany, a tím, že tuto povinnost podle
svého vyjádření uvedeného v dopise, který byl Radě doručen dne 31. března 2014

pod č.j. 2483/2014, neplní vůbec. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
10-0-0
57. 0396(2014): Sdělení o konání sympozia - „AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA PROTI
NEKALÉ SOUTĚŽI“
- Rada se seznámila s informací o konání sympozia „AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA
PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI“
10-0-0
58. 0276(2014): PK 62, a.s.; LEO TV/www.leotv.cz/Letní kšefty nadrženého
podvodníčka – Linda (stopáž 17:00 minut); Tajné sny českých lolitek – Evička
(stopáž 16:42 minut); Orgasmy z ulice – Markéta (stopáž 10:32 minut)/věk
protagonistek - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
společnosti PK 62 a.s., IČ 26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha,
o podání vysvětlení, která je poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání LEO TV dostupné na internetové adrese www.leotv.cz, jaký byl v době
natáčení věk ženských protagonistek pořadů Letní kšefty nadrženého podvodníčka
– Linda (stopáž 17:00 minut), Tajné sny českých lolitek – Evička (stopáž 16:42
minut), Orgasmy z ulice – Markéta (stopáž 10:32 minut).
10-0-0
59. 0274(2014): PK 62, a.s.; LEO TV/www.leotv.cz/disclaimer - po reakci na
upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na
porušení zákona, respektive ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., podle
něhož je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání povinen zajistit,
aby audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje
pornografii a hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a
mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální mediální služby na
vyžádání vidět nebo slyšet, které bylo doručeno poskytovateli audiovizuální
mediální služby na vyžádání LEO TV (www.leotv.cz), společnosti PK 62 a.s., IČ
26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha, pod č.j. DRD/962/2014.
10-0-0
60. 0164(2014): KLIKTV CZ s.r.o.; Sdělení poskytovatele/www.kliktv.cz
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele služby KLIK TV
společnosti KLIKTV CZ s.r.o., se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
PSČ 690 00, zda je stále poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání KLIKTV, umístěné na internetové stránce www.kliktv.cz, a pokud jím není,
kdo je jejím současným poskytovatelem.
10-0-0
- Rada konstatuje, že změny uvedené poskytovatelem KLIKTV CZ s.r.o., se sídlem
Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, PSČ 690 00 nejsou v rozporu se zněním
§ 3 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. a tedy neshledává žádný důvod ke zrušení
registrace služby.
10-0-0
61. 0253(2014): Seznam.cz, a.s.; Žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Seznam.cz, a.s. se sídlem
Praha, Radlická 3294/10, PSĆ 150 00, ke stížnosti na reklamu.
10-0-0

62. 0405(2014): Telefónica Czech Republic, a.s.; Oznámení o změně evidovaných
údajů/O2 Videotéka
- Rada se seznámila s oznámením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
se sídlem v Praze, Za Brumlovou 266/2, PSČ 140 22, spočívajícím ve změně
názvu a přístupu ke službě, která se od 1. dubna 2014 nazývá O2 Videotéka a je
poskytována na internetových stránkách www.o2tv.cz/videoteka.
10-0-0
63. 0392(2014): Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10-0-0
64. 2013/831/zab: licenční řízení se soubory technických parametrů: Jiřice 91,7
MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín
92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov
96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec
95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz /
100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50
W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W,
Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz
/ 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, 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, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 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
- odmítnutí žádosti AZ Media a.s.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. vydává toto rozhodnutí. Rada odmítá žádost společnosti AZ Media
a.s., IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání se souborem technických parametrů Jiřice 91,7
MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín
92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W,
Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W,
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice
94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké
Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50
W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W,
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7
MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany
105,1 MHz / 50 W, 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, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25
W, Průhonice 104,2 MHz / 25 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, neboť ve stanovené lhůtě nebyly
odstraněny nedostatky žádosti
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

