Zápis z 12. zasedání, konaného dne 17. 6. 2014
1. Schválení programu 12. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2014/464/had/Kof: Kofola ČeskoSlovensko a.s.; Jupík Sport Aqua skateboard verze
2; Jupík Crazy Aqua; Jupík Sport Aqua skateboard verze 1 - DOKAZOVÁNÍ 13:30
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/464/had/Kof, vedeného se zadavatelem
obchodního sdělení Kofola ČeskoSlovensko, a.s., provedla důkaz zhlédnutím reklamy
propagující produkt Jupík Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase 06:26:01
hodin na programu Nova Cinema.
9-0-0
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/463/had/Kof, vedeného se zadavatelem
obchodního sdělení Kofola ČeskoSlovensko, a.s., provedla důkaz zhlédnutím reklamy
propagující produkt Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase 10:11:00
hodin na programu NOVA.
9-0-0
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/462/had/Kof, vedeného se zadavatelem
obchodního sdělení Kofola ČeskoSlovensko, a.s., provedla důkaz zhlédnutím reklamy
propagující produkt Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase 06:27:25
hodin na programu Televize Barrandov.
9-0-0
3.
2014/461/had/TER:
TEREZIA
COMPANY
s.r.o.;
TEREZIA
COMPANY
s.r.o./RAKYTNÍČEK/15.2.2014/6:27:40/NOVA-léčebné účinky-DOKAZOVÁNÍ 13:40
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/461/had/TER, vedeného se
zadavatelem obchodního sdělení TEREZIA COMPANY s.r.o., provedla důkaz
zhlédnutím reklamy propagující produkt „RAKYTNÍČEK“, premiérově odvysílané dne
15. února 2014 v čase 6:27:40 hodin na programu NOVA.
9-0-0
4. 2014/421/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Švihák lázeňský/27.3.2014/od 10:14:56
hodin - nepatřičně zdůrazněný PP- DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/421/RUD/TP provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Švihák lázeňský odvysílaného dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin
na programu RELAX.
9-0-0
5. 2014/422/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Švihák lázeňský/27.3.2014/od 10:14:56
hodin - neoznačený PP - DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/422/RUD/TP provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Švihák lázeňský odvysílaného dne 27. března 204 od 10:14:56 hodin
na programu RELAX.
9-0-0
6. 2014/423/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Živě z Palladia/24.3.2014/od 15:30:00 neoznačený PP - DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/423/RUD/TP provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Živě z Palladia odvysílaného dne 24. března 2014 od 15:30 hodin na
programu RELAX.
9-0-0
7. 2014/4/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na
kmitočtu Břeclav město 99,6 MHz / 100 W - Veřejné slyšení 16:15 - 16:30

- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Břeclav město 99,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
9-0-0
8. 2014/444/zem/Měs: Město Adamov/Adamovský infokanál; řízení o udělení licence k
provozování zemského digitálního místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - ústní jednání dne 17. května
2014, 16:30 h
- Rada uděluje právnické osobě Město Adamov, IČ 00279889, se sídlem Pod Horkou
2, Adamov, PSČ 679 0484, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
zemského digitálního místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na
12 let; označení (název) programu: Adamovský infokanál; základní programová
specifikace: místní informační program; územní rozsah vysílání: Adamov; v souladu se
stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-24 155/2014-63 ze dne 7.
května 2014, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah
vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti ze dne 23.
dubna 2014, č.j. 3199 a 3120, ve znění doplnění ze dne 21. května 2014, č.j. 4202.
9-0-0
9. 2014/499/FIA/TV : TV MORAVA, s.r.o. / TV MORAVA – licenční řízení o udělení
licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T ústní jednání dne 17. června 2014 v 16.50 hodin
- Rada uděluje společnosti TV MORAVA, s.r.o., IČ: 258 26 841, se sídlem Olomouc, ul.
8. května 497/37, PSČ 772 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na
12 let; název (označení) programu: TV MORAVA; základní programová specifikace:
Zpravodajsko-publicistický, informační a zábavný program zaměřený především na
regionální vysílání; územní rozsah vysílání: Olomoucký kraj, prostřednictvím vysílačů
DVB-T celoplošné vysílací síťe 4 v souladu se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu ČTÚ – 33 023/2014-613, ze dne 29. května 2014, č. j.: 4595,
dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; dle žádosti, č.j.: 3612 ze dne 9. května 2014
10-0-0
10. 0494(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza kontinuálního úseku vysílání
ze dne 5. 5. 2014, v čase 6.15 - 22.15 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou programu Televize
Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., a sice v sledovaném úseku
ze dne 5. 5. 2014, od 06:15 do 22:15 hod.
11-0-0
- 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, o podání vysvětlení, zda provozovatel
považuje formulace uvedené na webových stránkách v souvislosti se základními údaji o
provozovateli za dostatečné splnění povinnosti vyplývající z § 32 odst. 7 písm. a), b), c)
zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel v souvislosti s danými údaji uvádí, že se jedná o
„poskytovatele/poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání“ a nezmiňuje televizní
vysílání.
11-0-0
11. 0621(2014): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza předvolebního vysílání pořadu Interview
Daniely Drtinové/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013

- Rada se seznámila se zjištěními interní analýzy předvolebního vysílání pořadu
Interview Daniely Drtinové vysílaného na programu ČT24 v období od 18. 9. 2013 do
25. 10. 2013.
11-0-0
12. 0249(2014): Regionální televize CZ s.r.o.; kontinuální analýza programů
regionalnitelevize.cz a regionalnitelevize/6.3.2014/00.00-24.00
- Rada se seznámila se souhrnnou zprávou z analýzy programů regionalnitelevize a
regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. ze dne 6. března 2014
v čase 00.00–24.00 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 Regionální televize CZ s.r.o.,
IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení
povinnosti uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech
pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
na písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu
regionalnitelevize ze dne 6. března 2014 nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické
kvalitě. Jedná se o záznamy označené jako DVD05–DVD13 a DVD15–DVD16, které
byly bez zvukové stopy (pouze video), záznam označen jako DVD14 byl nečitelný.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a)
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., správní řád, žádá provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ
24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, v
jaké zemské síti a z jakých vysílačů je šířen program regionalnitelevize, vysílaný
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T na základě licence č.j.
sve/3918/2013 ze dne 3. září 2013, spis sp. zn. 2013/660/sve/Reg. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
13. 0559(2014): TV CZ s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu ACTIVE
TV ze dne 19. května 2014 od 05.00 hod. do 06.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ACTIVE TV ze
dne 19. května 2014 od 05.00 hod. do 06.00 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TV CZ s.r.o. IČ: 24267309, se sídlem
Kaprova 42/14, 110 00 Praha, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 19. května 2014 od 5.00 do 6.00 hodin 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 tento audiovizuální obsah byl zařazen do vysílání
bezprostředně před 6. hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a

kdy některé televizní programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší
věkové kategorie. Teleshoppingový blok má svým explicitně sexuálním obsahem
potenciál vážně narušit zejména psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých.
11-0-0
14. 0514(2014): SAT Plus, s.r.o.; HD Plus (HD+): Analýza kontinuálního záznamu
vysílání v časovém úseku od 10:00 do 22:00 ze dne 29. 4. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu HD Plus (HD+) provozovatele SAT Plus, s.r.o. ze dne 29. dubna
2014 od 10:00 do 22:00 hodin
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 SAT Plus, s.r.o., IČ:
26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení základní
programové specifikace, jež je vymezena teleshoppingovým principem vysílání, kterého
se dopustil tím, že na programu HD Plus dne 29. dubna 2014 byly ve sledovaném
úseku opakovaně (od 11:01, 13:29, 15:32, 16:31, 17:57, 20:02 a 21:31 hodin)
odvysílány pořady Travel Journal, které jsou diskusním pořadem zaměřeným na
cestování. Tento pořad sice obsahuje teleshoppingovou složku (nabídku pobytů v
ubytovacích zařízeních vyskytující se ve spodní části obrazovky), ovšem tato se
samotným obsahem pořadu nijak nesouvisí. Teleshoppingový charakter části vysílání, v
níž je zařazen pořad Travel Journal, je pouze formální, resp. tato část vysílání
nenaplňuje charakteristiku teleshoppingu dle § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001
Sb., jelikož obsahově nesměřuje k přímé nabídce zboží či služeb. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 SAT Plus, s.r.o., IČ:
26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení licenčních
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím sp. zn.2006/562/zem/SAT, ve
znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že obsah vysílání programu HD Plus
dne 29. dubna 2014 neodpovídal deklarované programové skladbě, jelikož byly
odvysílány prakticky pouze teleshoppingové rubriky, které lze zařadit do kategorií
TRAVEL TV a PROMO TV. Teleshoppingové rubriky z kategorií JOBS TV a REALITY
TV ve sledovaném úseku zcela absentovaly. Typ vysílání řazený do kategorie FLIRT TV
a PINK TV, jehož přítomnost nemohla být vzhledem k sledovanému úseku (6:00 –
22:00) zjišťována přímo, však také vysílán nebyl, jak je zřejmé z dostupných
informačních zdrojů, na které na svých internetových stránkách odkazuje sám
provozovatel. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění
11-0-0
- 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 SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha
4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční
odpovědnost při vybírání DVD, jež nabízí prostřednictvím svého programu, resp. jakou
má redakční kontrolu nad obsahem DVD, které zprostředkovává ve vysílání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy

11-0-0
15. 0538(2014): KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.; Analýza záznamu vysílání programu
OIK TV v časovém úseku od 00:00 do 24:00 ze dne 20. a 21. 4. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou programů OIK TV,
OIK TV BZENEC, OIK TV KLOBOUKY U BRNA, OIK TV OŘECH, OIK TV
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, OIK TV PEČKY, OIK TV RYBITVÍ provozovatele
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. ve sledovaném úseku dne 20. a 21. 4. 2014 od 00:00
do 24:00 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením §
5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje
provozovatele KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem Ruská 473/8,
110 00 Praha 1, na porušení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 20. a 21. dubna 2014 neposkytoval divákům programu
OIK TV snadný, přímý a trvalý přístup ke svým základním údajům (název, IČ, adresa
sídla) a ke kontaktním údajům (adresa, telefonní číslo, e-mail), divákům programů OIK
TV BZENEC, OIK TV KLOBOUKY U BRNA, OIK TV OŘECH, OIK TV OSTROŽSKÁ
NOVÁ VES, OIK TV PEČKY, OIK TV RYBITVÍ neposkytoval snadný, přímý a trvalý
přístup ke svému IČ a divákům všech výše zmíněných programů neposkytoval 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.
11-0-0
- 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, v platném znění, v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s
provozovatelem KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem Ruská
473/8, 110 00 Praha 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení §
53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 20.
dubna 2014 (od 40. minuty smyčky vysílané od 00:00 do 18:00 hod.) a 21. dubna 2014
(od 12. minuty smyčky vysílané od 18:00 do 24:00 hod.) odvysílal na programu OIK TV
pořad Nadvaha.cz, obsahující umístění produktu. Pořad Nadvaha.cz je svým
charakterem osvětovým cyklem o zdraví a nespadá tak do kategorie pořadů, u nichž
ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. připouští využití umístění
produktu.
11-0-0
16. 0512(2014): J.D.Production, s.r.o.; Analýza vysílání Regionální televize TVS (dříve
televize slovácko) 16.-17. března 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:
25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště, na porušení §
32 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. a
17. března 2014 neposkytoval divákům programu Regionální televize TVS snadný,
přímý a trvalý přístup ke všem základním údajům o provozovateli televizního vysílání,
mezi nimiž je v jeho případě vedle názvu nebo jména a adresy sídla také identifikační
číslo, a dále 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.

11-0-0
17. 0535(2014): TP Pohoda s.r.o.; Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se
zrakovým postižením
- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým
postižením provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava,
Stavební 992/1, PSČ 70800, na televizním programu POHODA - RELAX v období od
29. listopadu 2013 do 30. prosince 2013 a rozhodla seznámit se závěry analýzy
provozovatele TP Pohoda s.r.o.
11-0-0
18. 0555(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza zpřístupňování pořadů pro
osoby se zrakovým postižením
- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým
postižením provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem
Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, na televizním programu Televize
Barrandov v období od 29. listopadu 2013 do 30. prosince 2013 a rozhodla seznámit se
závěry analýzy provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.
11-0-0
19. 0569(2014): CET 21 spol.s r.o.; Obchodní sdělení "Honda"
- 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 k
obchodnímu sdělení „Honda“, premiérově odvysílanému dne 14. března 2014 v čase
20:11:59 hodin na programu NOVA. Vzhledem k tomu, že v rámci sdělení jsou
obsaženy protichůdné informace v podobě vizuálního sdělení „sponzor pořadu“ a
verbálního sdělení „sponzor programu“, žádá Rada provozovatele o vysvětlení, o jaké
obchodní sdělení se jedná.
11-0-0
20. 0486(2014): Různí provozovatelé; Screening duben 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
televizního vysílání prostřednictvím screeningu za období duben 2014, která pokrývala
úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r. o./
Nova Cinema 1. dubna 2014 09:00 - 19:00; Barrandov Televizní Studio a. s./ Televize
Barrandov 1. dubna 2014 09:00 - 19:00; CET 21 spol. s r. o./ NOVA 3. dubna 2014
09:00 - 19:00; Chello Central Europe s. r. o./ Spektrum 15. dubna 2014 10:00 - 20:00,
16. dubna 2014 10:00 – 20:00; HBO Europe s. r. o. / HBO 17. dubna 2014 00:00 10:00; ZAK TV s. r. o./ R1 ZAK 17. dubna 2014 10:00 – 20:00; Stanice O, a. s./ Óčko
GOLD 17. dubna 2014 10:00 – 20:00; FTV Prima, spol. s r. o./ Prima Love 18. dubna
2014 10:00 – 20:00; ŠLÁGR TV, spol. s r. o./ ŠLÁGR TV 22. dubna 2014 12:00 – 22:00,
28. dubna 2014 00:00 – 10:00; Turner Broadcasting System, Inc./ Boomerang 22.
dubna 2014 10:00 – 20:00; Chellomedia/ TV Paprika 23. dubna 2014 10:00 – 20:00;
CET 21 spol. s r. o./ Telka 24. dubna 2014 10:00 – 20:00; Digital Broadcasting s. r. o./
Rebel 24. dubna 2014 10:00 – 20:00; Regionální televize CZ s. r. o./ Regionální televize
24. dubna 2014 12:00 – 22:00; Chellomedia/ Sport 1 28. dubna 2014 10:00 – 20:00;
ČESKÁ TELEVIZE/ ČT1, pořady Sama doma a Vše o vaření 7. – 30. dubna 12:30 –
14:30
11-0-0
- 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 Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29,
Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 17. dubna
2014 od 19:02 hodin, během vysílání videoklipu Prince: The Most Beautiful Girl In The
World na programu Óčko GOLD nebylo zobrazeno logo programu, jak požaduje
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. Dále, zda je tento videoklip
považován za samostatný pořad, či je součástí pořadu GOLD NEWS, jež mu
bezprostředně předchází. A konečně, zda nápis GOLD NEWS, zobrazený v průběhu
pořadu GOLD NEWS, provozovatel považuje zároveň za uvedení loga programu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
11-0-0
- 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 ZAK TV s. r. o., IČ
64835669, sídlem Prokopova 26, Plzeň, PSČ 301 00, na porušení ustanovení § 48
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. dubna
2014 od 17:15 hodin, a dále v reprízách v rámci smyčky, odvysílal na programu R1 ZAK
pořad Plzeň s čísly, konkrétně pak reportáž zaměřenou na údržbu městské zeleně,
obsahující skryté obchodní sdělení, jež se týkalo travní sekačky značky Grillo. Výrobek
byl v reportáži neustále prezentován jak verbálně, tak vizuálně, přičemž vizuální
prezentace zahrnovala zřetelné a dlouhé záběry na značku výrobku. Produkt byl
představován způsobem, který měl jednoznačně propagační charakter. V reportáži jsou
vyzdvihovány kvality sekačky („nádherný“, „výborný“ atd.), a to jak ústy oslovených
aktérů (starosta MO Plzeň 1, zaměstnanec technických služeb), tak dokonce slovy
komentátora, jež sděluje i konkrétní technické parametry výrobku. Pořad tak vykazuje
výrazné rysy obchodního sdělení. Toto obchodní sdělení je ovšem prezentováno v
rámci „zpravodaje“, který si klade za cíl informovat diváky o dění v Plzni, čímž jsou
diváci uváděni v omyl ohledně charakteru sdělení a netransparentním způsobem
dochází k ovlivňování spotřebitelského chování diváků/zákazníků. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
- 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 ZAK TV s. r. o., IČ 64835669, sídlem Prokopova 26, Plzeň,
PSČ 301 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na programu R1 ZAK dne 17. dubna
2014 od 10:41 hodin, a dále ve smyčce, v rámci upoutávky na vlastní televizní program,
použil v její úvodní ucelené části výhradně záběrů na Závod Kaznějov, který byl navíc v
některých záběrech pomocí informační tabule jednoznačně identifikován, a dále, zda
existuje nějaké smluvní ujednání mezi ním a společností LB MINERALS s. r. o. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 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) 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 Digital Broadcasting s. r. o.,
IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 24. dubna 2014 od 10:33 hodin, a dále od 12:14, 14:00, 16:11 a 8:25 hodin, na
programu Rebel, odvysílal neoddělenou reklamu časopisu Full Moon. Moderátor v
reklamě, která je koncipována jako upoutávka na pořad Moonride, uvádí informace o

obsahu časopisu a přímo pobízí k jeho koupi („kupujte si Full Moon“). Reklama není ve
vysílání snadno rozeznatelná a řádně oddělená od ostatních částí vysílání, jak vyžaduje
zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se obrací na maďarského regulátora,
National Media and Infocommunications Authority – NMHH, se žádostí o zásah ve věci
šíření zakázané reklamy na dostihový sázkový portál otosbefuto.hu na programu TV
Paprika, provozovatele Chellomedia (Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt.),
který je licencován v Maďarsku a je šířen na území České republiky.
11-0-0
- 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 Digital Broadcasting s. r. o.,
IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytuje divákům programu Rebel snadný, přímý a trvalý přístup k
informacím, konkrétně k základním údajům o provozovateli (název, sídlo, identifikační
číslo), k důležitým kontaktním údajům (poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo)
a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání. Na internetových stránkách provozovatele se sice
většina výše zmíněných informací nachází, s výjimkou informace o Radě jakožto orgánu
dohledu, ale není z nich zřejmé, že provozovatel je nejen provozovatelem digitálního
multiplexu, ale také provozovatelem vysílání programu Rebel. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
- 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4,
PSČ 140 70, o podání vysvětlení k charakteru pořadu Sama doma, jež je pravidelně
vysílán na programu ČT 1 od 12:30 hodin, resp. zda tento pořad považuje za
publicistický, jak uvádí na svých internetových stránkách. A pokud ano, z jakého důvodu
v tomto pořadu využívá institut umístění produktu, který je dle ustanovení § 53a odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. přípustný pouze v kinematografických dílech, ve
filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální
služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se
nejedná o pořady pro děti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
- 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 § 53a
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Vše o
vaření, dne 9. dubna 2014, od 14:03 hodin, na programu ČT1, neboť zde došlo k
nepatřičnému zdůrazňování produktu, multifunkčního kráječe nudlí značky Tescoma.
Součástí epizody pořadu byla i „reportáž“, v rámci které moderátorka navštívila vývojové
a designové centrum Tescomy, kde byl produkt jedním z pracovníků Tescomy
intenzivně prezentován, a to již zcela mimo smysluplný rámec a dějový kontext pořadu
o přípravě konkrétních pokrmů. Produkt byl v průběhu důkladně popisován, a to včetně

zmínění nabídky („Dokonce nabízíme dva druhy těch krájecích koleček, jedny jsou pro
rovné krájení, a pak jsou zvlněná kolečka pro dekorativní krájení, pro dekorativní
okraje.“) Tato „reportáž“ tak působila spíše jako navazující tematický teleshoppingový
spot, se všemi jeho atributy (podrobná prezentace zboží ve studiu, detailní a opakované
záběry produktu, využití animací), přičemž absentovaly pouze kontaktní údaje, kde je
možné produkt zakoupit. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení
upozornění
11-0-0
- 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 § 53a
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Vše o
vaření, dne 23. dubna 2014, od 14:03 hodin, na programu ČT1, neboť zde došlo k
nepatřičnému zdůrazňování produktu, misky určené k vaření v páře značky Tescoma.
Součástí epizody pořadu byla i „reportáž“, v rámci které moderátorka navštívila vývojové
a designové centrum Tescomy, kde byl produkt jedním z pracovníků Tescomy
intenzivně prezentován, a to již zcela mimo smysluplný rámec a dějový kontext pořadu
o přípravě konkrétních pokrmů. Produkt byl v průběhu důkladně popisován, a to včetně
vyzdvihování jeho kvalit (např. „Tyto misky jsou vyrobeny ze silikonu, který je
žáruvzdorný, a má tu hlavní přednost, že připravované potraviny na něj nepřilnou, to
znamená, že je lze připravovat zcela bez tuku.“) Tato „reportáž“ tak působila spíše jako
navazující tematický teleshoppingový spot, se všemi jeho atributy (podrobná prezentace
zboží ve studiu, detailní a opakované záběry produktu, využití animací), přičemž
absentovaly pouze kontaktní údaje, kde je možné produkt zakoupit. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění
9-0-0
21. 0539(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 12/2014 (43 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 20. 5. 2014 do 6. 6. 2014: Různí provozovatelé/různé programy –
hlasitost reklamy Alza letní Vánoce, Prima 18. 5. 2014 v 8:46 hod., Televize Barrandov
18. 5. 2014 ve 20:33 hod., Óčko 18. 5. 2014 ve 23:11 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA –
reportáž V Brně opět zaútočil agresivní pes, součást pořadu Televizní noviny, 19. 5.
2014 od 20:06 hod.; CET 21 spol. s r.o./fanda – interaktivní soutěž, 2. 5. 2014, 22 - 24
hod.; Různí provozovatelé/různé programy – problematika uplatňování vyhlášky EBU
R–128; ČESKÁ TELEVIZE/program neuveden - sponzoring Exekutorský úřad Přerov při
sportovních přenosech; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 (ČT24) – reportáž o rychlé jízdě
Lubomíra Zaorálka v Událostech, 14. 5. 2014 od 19:27 hod.; THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – vulgarismy v
seriálu Goofyho tlupa, 17. 3. 2014 od 20:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/program neuveden
– reklamy během vysílání z MS v hokeji; ČESKÁ TELEVIZE/program neuveden –
celková zpravodajská a publicistická úroveň ČT; FTV Prima, spol. s r.o./Prima –
upoutávky na seriál Julie Lescautová mezi dětskými pořady, 25. 5. 2014 od 07:19hod.;
CET 21 spol. s r.o./fanda – reklama na antiperspirant Old Spice, 25. 5. 2014 od 23:28
hod.; CET 21 spol. s r.o./tn.cz – Test salámu Vysočina; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 –
reportáž „Auto do bazaru“ v pořadu Černé ovce, 19. 5. 2014 od 17:46 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/program neuveden – kauza letiště Vodochody, reakce stěžovatele na
odpověď Rady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 (ČT24) – nevyváženost v reportáži
„Diskriminace na základní škole?“ v pořadu Události, 30. 4. 2014 od 19:41 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – neobjektivita v reportáži „Korupce a rakovina“ v rámci pořadu
Reportéři ČT, 14. 4. 2014 od 22:17 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – nevyváženost
reportáží Trestní oznámení z krajského úřadu (Události v regionech – Ostrava) a
„Trestní oznámení na zaměstnance Olomouckého kraje“ (Události v regionech – Brno),

zde dne 5. 5. 2014; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima ZOOM – brutalita pořadů, 28. 5. 2014
od 17:56 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – hymna v pořadu Snídaně s Novou, 29. 5.
2014 od 08:59 hod.; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – soutěž, 29. 5. 2014 od 22:14 hod.; CET
21 spol. s r.o./Nova sport – reklama na internetové stránky bet-at-home.com, 17.
4.2014; CET 21 spol. s r.o./NOVA – hlasitost reklamních bloků ve filmu Jako pavouk, 1.
6. 2014 od 22:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/program neuveden – nereferování o
demonstracích proti válce na Ukrajině; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – drastické záběry v
epizodě Andělé milosrdenství dokumentárního cyklu Století létání; MTV NETWORKS
s.r.o./MTV Polska – žádost polské Národní rady pro vysílání o prošetření seriálu
„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy“; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – vulgarismy v pořadu
Všechnopárty, 10. 5. 2014 od 8:33 hod.; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – pornografie brzy
ráno, 3. 6. 2014 od 04:30 hod.; CET 21 spol. s r.o./Nova sport – postoupení stížnosti
Ministerstvem financí na reklamu bet-at-home.com; ČESKÁ TELEVIZE/webové stránky
www.ct24.cz – neobjektivnost článku na serveru www.ct24.cz; ČESKÁ
TELEVIZE/program neuveden – neobjektivní vysílání zpravodajství České televize, ČT1
4. 6. 2014 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – úroveň moderátorky v pořadu
Interview ČT24, 3. 6. 2014 od 18:35 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – povaha
obchodních sdělení v rámci pořadu Prostřeno!, 15. 5. 2014 od 18:18 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – neobjektivita v pořadu Interview ČT24, 13. 5. 2014 od 18:35 hod.;
HBO Europe s.r.o./HBO (Rumunsko) – nevhodnost pořadu Šmoulové 2 pro děti, 23. 4.
2014 od 20:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – násilí a sexuální scény v epizodě
seriálu Julie Lescautová, 14. 5. 2014 od 11:07 hod.; THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – vulgarismy v seriálu
Goofyho tlupa, 28. 4. 2014 od 20:30 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov – reportáž „Žili léta s tyranem“ z pořadu Naše zprávy, 5. 6. 2014 od 18:45;
FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – upoutávky během vysílání filmu Doba ledová, 1.
6. 2014 od 20:00 hod
11-0-0
- 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 dne
17. června 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z
moci úřední, neboť šířením reklamy bet-at-home.com, odvysílané na programu Nova
sport dne 17. 4. 2014 ve 21.27 hod., se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných
výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která
není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci,
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo
neoznámených podle tohoto zákona.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a 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,
z jakého důvodu byl v programovém bloku přerušujícím pořad Prostřeno!, který byl
vysílán dne 15. 5. 2014 od 18:00, zařazen mezi upoutávkami na pořady programu
Prima spot informující o tom, že sponzorem pořadu jsou Bohemia Chips, a zda se toto

označení sponzora vztahovalo k pořadu Prostřeno!, resp. k jakému pořadu se informace
o sponzorování vztahovala. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
11-0-0
22. 2014/628/RUD/end: endala s.r.o.; Trimun/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/10:33:25
hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, tímto spojuje z moci úřední správní řízení vedená se
společností endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské
náměstí 61/11, PSČ 118 00, pod spis. zn. 2014/262/RUD/end a sp.zn.
2014/263/RUD/end do jednoho společného řízení nadále vedeného pod sp. zn.
2014/628/RUD/end.
11-0-0
- 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), podle § 8a odst. 6 písm. b), podle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c)
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 17. června 2014 takto: Rada dle
ustanovení § 8a odst. 2 písm. g), § 8a odst. 6 písm. b), § 8a odst. 2 písm. d) a podle §
8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli, společnosti endala s.r.o.,
IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00,
pokutu ve výši 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb.,dle kterého se zakazuje, aby reklama na potraviny uváděla v omyl
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala, a zároveň za porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 písm b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,čehož se dopustil tím, že zadal do
vysílání reklamu „Trimun“, premiérově odvysílanou dne 20. prosince 2013 v čase
10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. V reklamě jsou uvedena tvrzení, která
deklarují léčebný, potažmo preventivní, účinek potraviny/doplňku stravy Trimun, a to v
příčinné souvislosti se zmínkou o negativním vlivu nepříznivého počasí na lidské zdraví.
Současně je uvedeno, že lze předejít ulehnutí do postele (v důsledku zhoršení imunity),
což je v běžné řeči chápáno jako označení stavu při onemocnění. Ačkoliv nejsou v
obchodním sdělení uvedena žádná konkrétní onemocnění, jsou uvedeny takové
informace, které u diváka jednoznačným způsobem mohou vyvolat dojem, že přípravek
slouží jako prevence před onemocněními. ("Se stoupajícím věkem se naše imunita
zhoršuje. Jak předcházet nepříjemnostem a vyhnout se pobytu v posteli?
Představujeme cucavé tabletky Trimun. Kvalitní doplněk stravy, který pomáhá
nemocem předcházet.“).Z obchodního sdělení vyplývá, že v důsledku nevlídného
počasí („Plískanice, vítr, lezavo. Podzimní a zimní počasí dokáže člověka pěkně
potrápit. Následkem je pocit únavy a vyčerpání, nebo dokonce nepříjemné nemoci.")
mohou nastat změny zdravotního stavu – vyčerpání a nemoci. Explicitně vyjádřeno, že
pomocí doplňku stravy lze předcházet nemocem. Apelativní formou je dále zdůrazněn
pozitivní účinek přípravku („Cucavé tablety Trimun, pro váš zdravý život."). Současně je
reklama nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí :"Běžná cena těchto tablet je tři sta
čtyřicet korun, pokud si je objednáte právě teď, cena je pouhých dvě stě devadesát
korun". Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Trimun může
prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 290 Kč, přičemž už nebyl
spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné

ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet Trimun tímto způsobem
získat za minimální cenu 410 Kč, což je cena o 70 Kč vyšší než cena, za kterou je
možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o
sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 290 Kč, ovšem ve skutečnosti spotřebitel nemůže
získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je
tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení
produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o
70 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního
sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 290 Kč
je uvedena bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny
informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl
tak být uveden v omyl. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014628. 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
2014628. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
11-0-0
- 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.“) a dle ustanovení § 7d
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla dne 17. června 2014 takto: Rada dle
ustanovení § 7d odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá zadavateli, společnosti
endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11,
PSČ 118 00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč. , neboť nesplnil svou povinnost
danou ustanovením, § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je povinen na
výzvu orgánu dozorou pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o
zpracovateli reklamy „Trimun“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase
10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
20140262.
11-0-0
23. 2014/264/RUD/end: endala s.r.o.; Ginkgo biloba/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od
12:16:32 hodin - klamavá obchodní praktika
- 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.
d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) 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 17.
června 2014 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm.
c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli, společnosti endala s.r.o., IČ 29006104,
sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, pokutu ve výši
400 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož
se dopustil zadáním reklamního spotu „Ginkgo biloba“, který byl premiérově odvysílán
dne 20. prosince 2013 od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to
tím, že v reklamě uvádí:„Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za tři sta korun, ale
na čísle dvě stě dvacet dva sedm set šedesát pět osm set osmdesát devět ho můžete

mít za již za pouhých dvě stě čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli
vyvolat dojem, že tablety Ginkgo biloba může prostřednictvím uvedeného telefonní čísla
získat za 249 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je
automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno
balení tablet Ginkgo biloba touto cestou získat za minimální cenu 369 Kč, což je cena o
69 Kč vyšší než cena, ze kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V
reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 249 Kč,
ovšem reálně spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 369 Kč. Údaj o ceně
výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v
omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí
spotřebitel za objednané zboží ještě o 69 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné
obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli
upozornění, že deklarovaná cena 249 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného),
čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění
okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2014264. 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 2014264. Náhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
- 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.“) a dle ustanovení § 7d
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla dne 17. června 2014 takto: Rada dle
ustanovení § 7d odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá zadavateli, společnosti
endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11,
PSČ 118 00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč , neboť nesplnil svou povinnost
danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je povinen na
výzvu orgánu dozorou pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o
zpracovateli reklamy „Ginkgo Biloba“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v
čase 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
20140263.
11-0-0
24. 2014/265/RUD/end: endala s.r.o.; Colacoll/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od
11:32:08 hodin - klamavá obchodní praktika
- 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.
d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) 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 17.
června 2014 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm.
c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli, společnosti endala s.r.o., IČ 29006104,
sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, pokutu ve výši
400 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož
se dopustil zadáním reklamního spotu „Colacoll“, který byl premiérově odvysílán dne 20.
prosince 2013 od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle

ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím,
že v reklamě uvádí: „Běžná cena těchto tablet je čtyři sta dvacet korun. Pokud si
objednáte právě teď, cena je tři sta čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve
spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Colacoll může prostřednictvím uvedeného
telefonního čísla získat za 349 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k
uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve
skutečnosti jedno balení tablet Colacoll touto cestou získat za minimální cenu 469 Kč,
což je cena o 49 Kč vyšší než v běžné obchodní síti.V reklamě je tedy užit důležitý údaj
sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 349 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemůže
získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je
tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení
produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o
49 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního
sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 349 Kč
je uvedena bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny
informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl
tak být uveden v omyl.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014265. 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
2014265. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
11-0-0
- 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 (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“) a dle ustanovení § 7d odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla
dne 17. června 2014 takto: Rada dle ustanovení § 7d odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb. ukládá zadavateli, společnosti endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,-,
neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.,
dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozorou pro účely správního řízení sdělit bez
zbytečného odkladu údaje o zpracovateli reklamy „Colacoll“, premiérově odvysílané dne
20. prosince 2013 v čase 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 20140265.
11-0-0
25. 2014/39/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/26.10.2013/00:00-06:00 - nezapůjčení
záznamu v odvysílané podobě
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti 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.), na základě ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 17.
června 2014 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. ukládá provozovateli TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, pokutu ve výši
100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb.,kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání
programu ACTIVE TV, který nebyl záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť
dodaný záznam ze dne 26. října 2013 od 03:00:00 hodin do 03:32:00 hodin nesplňoval
podmínky o zachování barevnosti obrazu a rovněž byl deformován ve své zvukové

složce. 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 201439.
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 201439. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
26. 2014/198/LOJ/ITV: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.; ITV SOLUTIONS SERVICES s.
r. o./v777/2.1.2014/00:00-24:00 hodin - neposkytnutí záznamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne
17. června 2014 toto rozhodnutí: Rada ukládá dle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. provozovateli ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ 24217671, se sídlem
Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, pokutu ve výši 100 000 ,- Kč
za porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání programu v777 ze dne 2. ledna
2014 z časového úseku od 00.00 hodin do 24.00 hodin, t.j z období jednoho dne, a
porušil tak povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 2014198. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2014198.
11-0-0
27.
2014/197/LOJ/STA:
STARS.TV
s.r.o.;
STARS.tv/29.11.2013/00:0024:00/neposkytnutí záznamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne
17. června 2014 toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem STARS.TV s.r.o., IČ
29452538, se sídlem Havířov, Podlesí, Okrajová 1356/19, PSČ 736 01, správní řízení
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož na
písemnou výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu STARS.TV ze dne 29.
listopadu 2013 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období jednoho dne, a
mohl tak porušit povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť v průběhu správního řízení
došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.
11-0-0
28. 0344(2014): CET 21 spol. s r. o.; Nova/Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, 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.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním speciálních předvolebních příspěvků (série Otázky na tělo, Kdo nám bude
vládnout a Ceny po volbách) v rámci pořadu Televizní noviny ze dnů od 18. září 2013
do 25. října 2013 od 19:30 hodin na programu NOVA. Výsledný provozovatelem
uplatněný klíč, podle kterého byli do speciálních předvolebních příspěvků zváni zástupci
jednotlivých politických subjektů (stran) a který se opíral o výsledky předvolebního
průzkumu Stranické preference a volební model v září od CVVM (Centrum pro výzkum
veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.), byl v rozporu se zásadou
vyváženosti, neboť znevýhodňoval konkrétní politickou stranu (KSČM) oproti ostatním
politickým subjektům, neboť jejím zástupcům nebylo umožněno reprezentovat tuto
politickou stranu v rámci daných speciálních předvolebních příspěvků, byť kritéria pro
toto splněna byla. Tím došlo k porušení povinnosti, podle které je provozovatel vysílání
povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
11-0-0
29. 0442(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/Témata týdne a
Témata týdne: rozhodněte volby/12.9.-25.10.2013 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, 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 diskusních 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.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám.
322/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu "Témata týdne: rozhodněte volby" v období od 12. září
2013 do 25. října 2013, a to vždy ve čtvrtek v čase od 20:50 do 22:10 hodin na
programu Televize Barrandov. Výsledný provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého
byli do pořadu zváni zástupci jednotlivých politických subjektů a který se opíral o
výsledky předvolebního průzkumu společnosti Médea Research, byl v rozporu se
zásadou vyváženosti, neboť provozovatel zval reprezentanty jednotlivých politických
subjektů nehledě na výsledky tohoto předvolebního průzkumu, když sám na základě

svého uvážení a rozhodnutí vybíral subjekty, které budou v pořadu zastoupeny. Tím
provozovatel vlastním počínáním umožnil nekterým subjektům mediální prezentaci a
některým naopak nikoli, což mezi kandidujícími politickými subjekty, respektive mezi
jejich příležitostmi vyvolalo nerovnosti. Takovéto počínání nebylo v souladu se zásadou
vyváženosti. Tím došlo k porušení povinnosti, podle které je provozovatel vysílání
povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
11-0-0
30. 0441(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/Hlavní
zprávy/editoriální pravidla před volbami 2013 (září-říjen) - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, 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.
11-0-0
31. 0440(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Odpolední zprávy - Miniduel/18.9.25.10.2013/17:40 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 18000 Praha 8, 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.
11-0-0
32. 0439(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Partie/18.9.-25.10.2013/11:00 - po
vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 18000 Praha 8, 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.
11-0-0
33. 0438(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima/Jiří Pařízek (TOP 09)
člen dozorčí rady/20.9.2013/18:55 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách
24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, 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.

11-0-0
34. 0329(2014): POLAR televize Ostrava, s.r.o.; Analýza televizního vysílání před
volbami do Poslanecké sněmovny 2013 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem
Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ohledně 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.
11-0-0
35. 0332(2014): ZAK TV s.r.o.; Analýza televizního vysílání před volbami do
Poslanecké sněmovny 2013 - po vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením
provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100
Plzeň, ohledně 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.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, na
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
předvolební série vydání pořadu Studio Z ve dnech od 11. září 2013 do 23. října 2013
vždy v rozličném čase na programu Televize ZAK (do 3. října 2013 byl název programu
R1 ZAK). Výsledný provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého byli do pořadu zváni
zástupci jednotlivých politických subjektů (stran) a který se opíral o výsledky
Sněmovního volebního modelu MEDIAN (červenec-srpen 2013) ze dne 23. srpna 2013,
byl v rozporu se zásadou vyváženosti, neboť zvýhodňoval konkrétní politickou stranu
(KDU-ČSL) oproti ostatním politickým subjektům, což v důsledku znamenalo nerovné
podmínky pro všechny politické subjekty v rámci vysílání daného předvolebního
politicko-publicistického pořadu. Tím došlo k porušení povinnosti, podle které je
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
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. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se
sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, správní řízení z moci úřední pro možné porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním předvolební série
vydání pořadu Studio Z ve dnech od 11. září 2013 do 23. října 2013 vždy v rozličném
čase na programu Televize ZAK (do 3. října 2013 byl název programu R1 ZAK), neboť
výsledný provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého byli do pořadu zváni zástupci
jednotlivých politických subjektů (stran) a který se opíral o výsledky Sněmovního

volebního modelu MEDIAN (červenec-srpen 2013) ze dne 23. srpna 2013, byl v rozporu
se zásadou vyváženosti, neboť zvýhodňoval konkrétní politickou stranu (KDU-ČSL)
oproti ostatním politickým subjektům, což v důsledku znamenalo nerovné podmínky pro
všechny politické subjekty v rámci vysílání daného předvolebního politickopublicistického pořadu. Tím se provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti,
podle které je provozovatel vysílání povinen 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.
0-0-0
36. 0419(2014): ZAK TV s.r.o.; TV ZAK/30 minutová smyčka
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, 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.
11-0-0
- 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 ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, na porušení licenčních podmínek,
kterého se dopustil tím, že dne 3. března 2014 vysílal blok programu Televize ZAK ve
30minutové délce a informoval diváky o 30minutové délce programu Televize ZAK,
ačkoliv programová skladba programu Televize ZAK podle licenčních podmínek
stanovuje celkově 60minutovou délku vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dnů
od doručení upozornění.
10-0-0
37. 0380(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/11.3.2014//hladina hlasitosti obchodních
sdělení - po reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň,
na upozornění č.j. DRD/1294/2014, ident. 0380(2014), jímž byl provozovatel Radou
upozorněn na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním bloku
reklamních spotů dne 11. března 2014 od 10:16:49 hodin na programu Prima.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) sděluje v souladu s
ustanovením § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že dospěla k závěru,
že odvysíláním bloku reklamních spotů dne 11. března 2014 od 10:16:49 hodin na
programu Prima, k porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo, a že shledala
důvodným návrh provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění
č.j. DRD/1294/2014, ident. 0380(2014), aby Rada ve své další rozhodovací praxi k
tomuto upozornění nepřihlížela. Vydané upozornění není tudíž pro další rozhodovací
praxi Rady směrodatné.
11-0-0

38. 0652(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Monitoring hlasitosti obchodních sdělení na
programech FTV Prima, spol. s r.o. dne 13. července 2013, 19:00 - 23:00 hodin - po
reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň,
na upozornění č.j. DRD/3869/2013, ident. 0652(2013), jímž byl provozovatel Radou
upozorněn na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení
sponzora FÉNIX zařazeného do vysílání od 19:55:02 hodin, označení sponzora RELAX
od 22:20:00 hodin, označení sponzora RELAX od 22:42:33 hodin a označení sponzora
RELAX od 22:51:07 hodin dne 13. července 2013 na programu Prima family.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) sděluje v souladu s
ustanovením § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že neshledala
důvodným návrh provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění
č.j. DRD/3869/2014, ident. 0652(2013), aby Rada ve své další rozhodovací praxi k
tomuto upozornění nepřihlížela.
11-0-0
39. 0496(2014): Aleš Kadlec; KOTVA/17. a 18. 1. 2014 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Aleš Kadlec, IČ 11482907,
se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 66434, 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.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla dne 17. června 2014 zahájit s provozovatelem Aleš Kadlec, IČ
11482907, se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 66434, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že dne 17. ledna 2014 v poslední hodině čtyřhodinové vysílací
smyčky programu KOTVA nevysílal svým jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost, neboť se zde jednalo o vysílání jiného subjektu (KABELOVÁ TELEVIZE
CZ, s.r.o.), aniž by se však jednalo o převzaté vysílání. Zároveň Rada v předmětné věci
nařizuje ústní jednání.
10-0-0
40. 0495(2014): Aleš Kadlec; KOTVA/17. a 18. 1. 2014/neposkytování informací o
orgánu dohledu
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Aleš Kadlec, IČ 11482907, se sídlem
Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 66434, na uložené upozornění 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.
11-0-0
41. 0377(2014): Jiří Středa; VIDEO JS - Účko/17.-18.2.2014/00:00 do 24:00 hod./logo
programu
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jiří Středa, IČ 10518266,
se sídlem Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232,které logo považuje za označení
televizního programu (logo) VIDEO JS – Účko dle § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb. (zda nápis TV Účko zpracovaný do žlutého trojúhelníku, nebo modrá
písmena Tv JS) a jakým způsobem tato dvě loga při uvedení na obrazovce rozlišuje.
11-0-0
- 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 Jiří Středa, IČ 10518266, se
sídlem Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17. února 2014 uváděl ve vysílání programu
VIDEO JS - Účko střídavě dvě různá loga (TV JS a TV Účko), čímž mohl být divák
zmaten, jaký program vlastně sleduje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
11-0-0
42. 2014/378/RUD/Jiř: Jiří Středa; VIDEO JS - Účko/17.-18.2.2014/00:00 do 24:00
hod./chybějící informace o sídle a orgánu dozoru
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jiří Středa, IČ 10518266, se sídlem
Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232, na uložené upozornění na porušení ustanovení §
32 odst. 7 písm. a) a c), zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
webových stránkách provozovatele chyběla adresa sídla a nebyla uvedena informace o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání.
11-0-0
43. 0471(2014): CET 21 spol.s r.o.; Nova/1.2.2014/20:19:47 - Müllerovy pastilky - podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o. ze dne
4. června 2014 na žádost Rady č.j. LOJ/1552/2014, 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, resp. proč není v jeho rámci explicitně
vyjádřena povinná informace v podobě oznámení o sponzorování.
11-0-0
44. 0420(2014): TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Dobrý nákup z Palladia/29.3.2014/23:42:33
hod. - informování o teleshoppingovém charakteru pořadu
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ
26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, 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.
11-0-0
45. 0468(2014): Hudební televize, s.r.o.; Retro Music Television/6.4.2014/21:59 - Prague
Digital TV, 46. kanál - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Hudební televize, s. r. o. k
žádosti Rady č.j. LOJ/1549/2014, zda se v případě sdělení „Prague Digital TV, 46.
kanál“, uvedeného na Retro Music Television dne 6. 4. 2014 v 21:59 hod., jedná o

sdělení vysílané za úplatu či jinou protihodnotu, resp. o jakou část vysílání se v případě
tohoto mediálního obsahu jedná.
10-0-0
46. 2014/424/LOJ/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka;
DISNEY JUNIOR (Rumunsko)/pořad Monster High/4.2.2014/9:30 hod./záznam
nevhodné kvality
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, ze dne 14. května 2014 na upozornění č.j.: LOJ/1408/2014, jímž byl
upozorněn 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. Záznam ze dne 4. února 2014 v
časovém úseku od 10:00 do 17:00 hodin, který provozovatel poskytl, nesplňoval
podmínky o zachování kvality obrazu a zvuku, když měl obrazové rozlišení pouze
352x288 bodů a degradovaný zvuk.
11-0-0
47. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima love/změna licenčních podmínek
- úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve
vysílání
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11A 36/2014 ze dne
27. května 2014, kterým byl zrušen výrok pod bodem II. rozhodnutí Rady ze dne 3.
prosince 2013, č.j. KOZ/5290/2013, sp.zn. 2013/940/KOZ/FTV a výrok pod bodem II.
rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013, č.j. RUD/5222/2013, sp.zn.
2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu se změnou licenčních
podmínek licence k zemskému a družicovému vysílání programu Prima love, spočívající
v dočasném snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropské tvorby.
11-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č.j. 11A 36/2014 ze dne 27. května 2014, kterým byl zrušen výrok pod bodem II.
rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013, č.j. KOZ/5290/2013, sp.zn.
2013/940/KOZ/FTV a výrok pod bodem II. rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013, č.j.
RUD/5222/2013, sp.zn. 2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu
se změnou licenčních podmínek licence k zemskému a družicovému vysílání programu
Prima love, spočívající v dočasném snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro
vysílání evropské tvorby.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. června 2014 toto rozhodnutí: Rada
neuděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k provozování
televizního vysílání programu Prima love sp.zn. 2009/965/KOZ/FTV, v části týkající se
změny licenčních podmínek stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání
evropské tvorby, dle části II. žádosti provozovatele doručené Radě dne 4. listopadu
2013, č.j. 11011/2013, neboť požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých
byla původně licence udělena, a tedy požadovaná změna by vedla k neudělení licence
ve smyslu § 21 odst. 3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb., neboť licence k vysílání
programu Prima love byla Radou udělena právě s podmínkou, že tento program bude
podporovat evropskou tvorbu, evropskou nezávislou a současnou tvorbu tak, aby byl
zákonem stanovený podíl ve vysílání překročen, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem
na základní programovou specifikaci programu Prima love (tematický program pro ženy

– seriály, filmy, zábavné pořady, soutěžní pořady, magazíny a další typy pořadů pro
ženy), umožňující zařazovat do vysílání programu široké spektrum různých pořadů a
formátů, není pro provozovatele neproveditelné vyhradit pro evropská díla nadpoloviční
podíl celkového vysílacího času programu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. června 2014 toto rozhodnutí: Rada
neuděluje dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou
licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love
sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek stanovujících
podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, dle části III. žádosti
provozovatele doručené Radě dne 4. listopadu 2013, č.j. 11013/2013, neboť
požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence
udělena, a tedy požadovaná změna by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst.
3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb., neboť licence k vysílání programu Prima love byla
Radou udělena právě s podmínkou, že tento program bude podporovat evropskou
tvorbu, evropskou nezávislou a současnou tvorbu tak, aby byl zákonem stanovený podíl
ve vysílání překročen, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem na základní programovou
specifikaci programu Prima love (tematický program pro ženy – seriály, filmy, zábavné
pořady, soutěžní pořady, magazíny a další typy pořadů pro ženy), umožňující zařazovat
do vysílání programu široké spektrum různých pořadů a formátů, není pro
provozovatele neproveditelné vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového
vysílacího času programu.
11-0-0
48. 2013/874/had/GRE: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS Condro
Forte/reklama/Nova/2.10.2012/9:22:40/léčebné účinky - 400 000-rozhodnutí MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8A 174/2013 ze dne
22. 4. 2014, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č. j. had/4041/2012,
sp. zn. 2013/874/had/GRE ze dne 30. 7. 2013, kterým byla společnosti GREEN - SWAN
PHARMACEUTICALS CR, a.s. uložena pokuta ve výši 400 000,- Kč pro porušení § 5d
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy na produkt
GS Condro Forte, odvysílané v premiéře dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na
programu Nova.
11-0-0
49. 2009/113/HOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/sponzor RAMA/Classic Idea!
Multivita/22.9.2008/20:28:50 - neoddělená reklama - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2014,
č.j. 7A 47/2012 - 181-187, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí
Rady, č.j. hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV, kterým byla uložena pokuta ve výši
50.000,- Kč provozovateli FTV Prima spol. s r.o. za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době spáchání správního deliktu,
odvysíláním reklamy RAMA, produkt Classic Idea! Multivita (sponzor upoutávky, mutace
1) s premiérou vysílání dne 22. září 2008 ve 20:28:50 hod. na programu Prima televize,
která nebyla ve vysílání rozeznatelná a řádně zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělená od ostatních částí programu.
10-0-0
50. 2013/817/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy výhra/25.8.2013/od 22:00 hodin vyrozumění Policie ČR

- Rada se seznámila s kvalifikovaným posouzením Policie ČR, Obvodního ředitelství
policie Praha 1, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality,
ve věci možného spáchání trestného činu podvodu v rámci pořadu Sexy výhra
odvysílaného dne 25. srpna 2013 ve 23:31:30 hodin na programu ACTIVE TV.
11-0-0
51. 0594(2014): různí; zpráva o semináři "Jedno z pěti" o sexuálním zneužívání dětí
- Rada se seznámila s obsahem semináře „Jedno z pěti“ o sexuálním zneužívání dětí.
11-0-0
52. 0120(2014): Kocmanová Dita; Analýza obsahu AVMSnv Internetovka.cz - po
podaném vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným
vysvětlením paní Dity Kocmanové, bytem v Hradci Králové, Kyjevská 444, PSČ 503 41,
jakožto poskytovatelku audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetovka.cz,
umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, z jakého důvodu je na
internetových stránkách dané služby jako poskytovatel uvedena společnost
StudioHK.cz, se sídlem Hradec Králové, Šimkova 1224, PSČ 500 03.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s podaným
vysvětlením paní Dity Kocmanové, bytem v Hradci Králové, Kyjevská 444, PSČ 503 41,
jakožto poskytovatelku audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetovka.cz,
umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, z jakého důvodu nezajistila, aby
obsah kategorií katalogu dané služby nazvaných „Vizitky“ a „Kam vyrazit“ byl
rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení.
10-0-0
53. 0340(2014): MUVI.cz production s.r.o.; videoserver/www.muvi.cz/nepředložení
zprávy o podpoře evropské tvorby - po reakci
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí poskytovatele Muvi.cz
production s.r.o., IČ 24702161, sídlem Praha 9, Trytova 1120/6, PSČ 19800, coby
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání „videoserver“, umístěné na
internetové adrese www.muvi.cz, na upozornění č.j. DRD/1141/2014, ve které naznačil
ukončení poskytování předmětné audiovizuální mediální služby na vyžádání.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se dozvěděla o ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání „videoserver“, umístěné na internetové
adrese www.muvi.cz, poskytované společností Muvi.cz production s.r.o., IČ 24702161,
sídlem Praha 9, Trytova 1120/6, PSČ 19800. Tato skutečnost bude v souladu s
ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. zapsána do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
10-0-0
54. 0341(2014): Viktor Tomčík; Webový portál/www.animaxo.cz a www.fajserialy.cz/nepředložení zprávy o podpoře evropské tvorby - po reakci
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o způsobu plnění
podílu evropské tvorby na celkovém počtu pořadů nabízených v katalogu audiovizuální
mediální služby na vyžádání (dále jen služba) ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.
132/2001 Sb., kterou předložil Viktor Tomčík, bytem Dolnická 2611/40, Cheb, PSČ
35002, jakožto poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání „Webový
portál“, umístěných na internetové adrese www.animaxo.cz a www.fajn-serialy.cz.
10-0-0
55. 0567(2014): KANTÁTA, s.r.o.; KANTÁTA, s.r.o./TV Integral

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 12 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s
poskytovatelem KANTÁTA, s.r.o., IČ 25606565, sídlem Pražská 479, 28163 Kostelec
nad Černými Lesy, správní řízení pro možné porušení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod
názvem TV Integral, dostupné na internetové stránce www.integraltv.cz, nesplnil po
obdržení upozornění k nápravě povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. a)
citovaného zákona, který poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ukládá umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k základním
údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou název
nebo jméno a identifikační čísla, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické
osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 12 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s
poskytovatelem KANTÁTA, s.r.o., IČ 25606565, sídlem Pražská 479, 28163 Kostelec
nad Černými Lesy, správní řízení pro možné porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod
názvem TV Integral, dostupné na internetové stránce www.integraltv.cz, nesplnil po
obdržení upozornění k nápravě povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. c)
citovaného zákona, který poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ukládá umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání je Rada.
11-0-0
56. 0518(2014): GENUS TV a.s.; GENUS PLUS/Analýza dle definičních znaků AVMSnV
- Rada se seznámila s analýzou služby dle definičních znaků AVMSnV GENUS PLUS
umístěné na internetových stránkách www.genusplus.cz
11-0-0
57. 0520(2014): OIK TV s. r. o.; OIK TV/Analýza dle definičních znaků AVMSnV
- Rada se seznámila s analýzou služby dle definičních znaků AVMSnV OIK TV
umístěné na internetových stránkách www.oik.cz
10-0-0
58. 0521(2014): ZAK TV s.r.o.; R1 ZAK/Analýza dle definičních znaků AVMSnV
- Rada se seznámila s analýzou služby dle definičních znaků AVMSnV R1 ZAK
umístěné na internetových stránkách www.r1zak.cz
10-0-0
59. 2014/30/zab/RTV: RTV Cheb, k. s. / RÁDIO EGRENSIS - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Sokolov 88,5 MHz / 100 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. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
přijala ve věci žádosti provozovatele RTV Cheb, k. s. IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá
42/10, PSČ 35002 Cheb, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO
EGRENSIS (licence čj. Ru/118/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru

technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 88,5 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 16 27 toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli
RTV Cheb, k. s. IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 35002 Cheb, souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS (licence čj. Ru/118/01)
spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 88,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40
27 / 50 16 27 z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
10-0-0
60. 2012/353/zab/Sta: InFin, s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO PRAHA - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz /
200 W - rozhodnutí
- 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, InFin, s.r.o., IČ: 25637096, se sídlem
Říčanská 2399/3, 101 00 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO
PRAHA (licence č.j. Ru/117/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8
MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Karlovy Vary sídliště 87,8
MHz / 200 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
InFin, s.r.o., IČ: 25637096, se sídlem Říčanská 2399/3, 101 00 Praha, o udělení
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO PRAHA
(licence č.j. Ru/117/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz /
200 W
11-0-0
61. 2014/489/bar/Ele: Eleanes s. r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Eleanes s. r. o. se sídlem Svárov 1389, 755 01 Vsetín, identifikační číslo
27804208, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
62. 2014/418/bar/HEL: HELLAX spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli HELLAX spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 18/308, 743 01 Opava,
identifikační číslo 43964753, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
63. 2014/437/bar/AZR: AZ Rádio, s. r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli AZ Rádio, s. r. o. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady,
identifikační číslo 25325418, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v

žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
64. 2014/475/bar/Rád: Rádio Dobrý den, spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu se
změnou společenské smlouvy
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 LiberecNové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
65. 2014/476/bar/M+M: M + M spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli M + M spol. s r. o. se sídlem Stroupežnického 2/1422, 400 01 Ústí nad
Labem, identifikační číslo 18381120, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
66. 2014/474/bar/Čes: Česká rozhlasová s. r. o.; žádost o udělení transformační licence
– žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti
- Rada stanoví žadateli Česká rozhlasová s. r. o. se sídlem Staré Sedlo 96, 398 07
pošta Orlík nad Vltavou, identifikační číslo 28067274, lhůtu k odstranění nedostatků
žádosti o udělení transformační licence, k jejichž odstranění byl žadatel vyzván
usnesením sp. zn. 2014/474/bar/Čes ze dne 7. 5. 2014, do 1. 7. 2014
11-0-0
- Správní řízení o žádosti provozovatele rozhlasového vysílání Česká rozhlasová s. r.
o. se sídlem Staré Sedlo 96, 398 07 pošta Orlík nad Vltavou, identifikační číslo
28067274, o udělení transformační licence, která byla doručena Radě dne 30. 4. 2014
pod čj. 3471, zůstává i nadále přerušeno
11-0-0
67. 2014/319/bar/RTV: RTV Cheb, k. s. / RÁDIO EGRENSIS; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti RTV Cheb, k. s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb,
identifikační číslo 18233651, 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 EGRENSIS na kmitočtu 93,2 MHz o
vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Cheb, kmitočtu 88,3 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 92,5 MHz o vyzářeném
výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně, kmitočtu 100,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov a kmitočtu 107,9 MHz o
vyzářeném výkonu 38 W z vysílacího stanoviště Aš na dobu do 10. října 2025
11-0-0
68. 2014/409/bar/RAD: RADIO ZLÍN, spol. s r. o. / Radio Zlín; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti RADIO ZLÍN, spol. s r. o. se sídlem Mladcová 400, 760 01
Zlín-Mladcová, identifikační číslo 00568406, 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 Zlín na
kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Uherský Brod,
kmitočtu 102,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Vsetín,

kmitočtu 91,7 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Zlín a kmitočtu
101,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště na
dobu do 10. října
11-0-0
69. 2014/466/bar/Rad: Radio Investments s. r. o. / Radio Beat; žádost o udělení
transformační licence (vysílací stanoviště Slavonice)
- Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, 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 Beat na
kmitočtu 100,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Slavonice na
dobu do 10. října 2025
11-0-0
70. 2014/467/bar/Rad: Radio Investments s. r. o. / Radio Beat; žádost o udělení
transformační licence (vysílací stanoviště Rychnov nad Kněžnou)
- Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, 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 Beat na
kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Rychnov nad
Kněžnou na dobu do 10. října 2025
11-0-0
71. 2014/557/bar/InF: InFin, s. r. o. / Country Radio; žádost o udělení transformační
licence
- Rada uděluje společnosti InFin, s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 PrahaVinohrady, identifikační číslo 25637096, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Country Radio na
kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Tábor na dobu
do 10. října 2025
11-0-0
72. 2014/502/bar/Rad: Radio Investments s. r. o. / Radio Beat; žádost o udělení
transformační licence (vysílací stanoviště Praha a další)
- Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, 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 Beat na
kmitočtu 95,3 MHz o vyzářeném výkonu 2,5 kW z vysílacího stanoviště Praha, kmitočtu
96,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Benešov, kmitočtu 107,7
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 91,0 MHz o
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Brno-Kohoutovice, kmitočtu 107,8
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa, kmitočtu 92,9
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 99,3
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín, kmitočtu 94,9 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hradec Králové, kmitočtu 106,6 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Cheb, kmitočtu 88,5 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Chomutov, kmitočtu 94,5 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou, kmitočtu 92,5
MHz o vyzářeném výkonu 250 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Holý vrch, kmitočtu
101,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec,
kmitočtu 106,8 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary,
kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 90 W z vysílacího stanoviště Kladno, kmitočtu

103,3 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Klatovy, kmitočtu 101,6
MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov, kmitočtu 107,5
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Kutná Hora, kmitočtu 107,8
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Liberec-Vratislavice, kmitočtu
107,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Lovosice, kmitočtu 94,4
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Mladá Boleslav, kmitočtu 93,0
MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 101,2 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Náchod, kmitočtu 93,8 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Olomouc, kmitočtu 106,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Opava, kmitočtu 107,8 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice, kmitočtu 96,6 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Písek, kmitočtu 107,4 MHz o
vyzářeném výkonu 350 W z vysílacího stanoviště Příbram, kmitočtu 105,7 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rakovník, kmitočtu 94,4 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Rokycany, kmitočtu 91,4 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rosice, kmitočtu 107,7 MHz o
vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Strakonice, kmitočtu 98,6 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tábor, kmitočtu 96,2 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov, kmitočtu 91,4 MHz o
vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Trutnov, kmitočtu 99,5 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 96,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třinec, kmitočtu 100,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště, kmitočtu 94,2 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod, kmitočtu 104,9 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem, kmitočtu 99,1 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 91,1 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 98,8 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín a kmitočtu 93,8 MHz o
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Znojmo na dobu do 10. října 2025
11-0-0
73. 2014/503/bar/Rad: Radio Investments s. r. o. / Kiss; žádost o udělení transformační
licence
- Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, 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 Kiss na kmitočtu
98,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Praha, kmitočtu 106,3 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 97,5 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Lovosice a kmitočtu 99,8 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem, pro program Kiss
Delta na kmitočtu 90,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Kutná
Hora, kmitočtu 90,7 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Liberec a
kmitočtu 91,1 MHz o vyzářeném výkonu 2 kW z vysílacího stanoviště PardubiceOpatovice a pro program Kiss jižní Čechy na kmitočtu 97,7 MHz o vyzářeném výkonu
50 kW z vysílacího stanoviště Votice na dobu do 10. října 2025
11-0-0
74. 2014/504/bar/Rad: Radio Investments s. r. o. / Kiss Morava; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, 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 Kiss Morava na

kmitočtu 101,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Frýdek-Místek,
kmitočtu 96,5 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Šumperk,
kmitočtu 97,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mohelnice,
kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném výkonu 440 W z vysílacího stanoviště Olomouc,
kmitočtu 100,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Opava,
kmitočtu 89,8 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Ostrava a
kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třinec na dobu
do 10. října 2025
11-0-0
75. 2014/507/bar/RKR: RKR s. r. o. / Classic FM; žádost o udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti RKR s. r. o. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 PrahaSmíchov, identifikační číslo 60198184, 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 Classic FM na
kmitočtu 98,7 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha na dobu do
10. října 2025
10-0-0
76. 2014/563/bar/Age: Agentura TRS spol. s r. o. / RADIO 1; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti Agentura TRS spol. s r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 00220493, 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 1 na
kmitočtu 91,9 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha na dobu do
10. října 2025
11-0-0
77. 2014/508/bar/4S : 4S PRODUCTION, a. s. / Expres radio; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519,
150 00 Praha-Smíchov, identifikační číslo 25113054, 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 Expres
radio na kmitočtu 90,3 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha na
dobu do 10. října 2025
11-0-0
78. 2013/1000/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava město
– informace o průběhu řízení
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 97,3
MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava město
11-0-0
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava město v
části týkající se společnosti JOE Media s. r. o. se sídlem Branišovská 16/187, 143 00
Praha-Točná, identifikační číslo 26152002, neboť tento žadatel vzal svou žádost o
udělení licence zpět
11-0-0
79. 2014/596/zab/Rad: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí
Štěpánov 87,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38 se lhůtou pro
doručení žádostí do 15. července 2014
11-0-0
80. 2014/586/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Svitavy Opatov 107,8 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy Opatov 107,8
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 se lhůtou pro doručení žádostí
do 15. července 2014
10-0-0
81. 2014/266/FOL/Jar: Tomáš Harant; detoxikační kúra Neera/1. listopadu 2013/7:54:01
hodin, 9:53:20 hodin a 12:53:49 hodin/RÁDIO CITY 93,7 FM/chybící text "doplněk
stravy"_zahájení se zpracovatelem
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje
se zpracovatelem reklamy, panem Tomášem Harantem, IČ: 86917790, se sídlem Praha
10, Mirošovická 1713/3, PSČ 10000, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na detoxikační kúru Neera, která byla odvysílána dne 1. listopadu 2013 v
časech 7:54:01 hodin, 9:53:20 hodin a 12:53:49 hodin na programu RÁDIO CITY 93,7
FM (93,7 MHz Praha), se mohl dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala
zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy"
11-0-0
82. 0608(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s potvrzením (č.j. 4288/2014) Rady ČRo o převzetí postoupených
podnětů (1); Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j. 4659/2014) posluchače na
vysílání programu ČRo 1 Radiožurnál ze dne 30.5.2014 (2); Rada se seznámila se
stížností (č.j. 4652/2014) na objektivitu zpravodajství a některých pořadů, které byly
odvysílány dne 28.5.2014 na programu ČRo 1 (3); Rada se seznámila se stížností (č.j.
4550/2014) na údajnou převahu anglických písní nad českými a na převahu hudebních
předělů nad zpravodajstvím (4); Rada se seznámila se stížností (č.j. 4201/2014)
posluchače na údajnou převahu zahraničních písní nad českými na programu ČRo 2
(5); Rada se seznámila s analýzou dopoledního moderovaného bloku na programu
Český rozhlas 1 Radiožurnál ze dne 15. 5. 2014 od 09:12:30 hodin provozovatele
Český rozhlas, v jehož rámci byla zařazena informace o kauze Davida Ratha a
shledala, že výše specifikovaný příspěvek byl odvysílán v souladu se zákonem
231/2001 Sb. (6); Rada se seznámila s analýzou pořadu Host Radiožurnálu s
vojenským analytikem Martinem Kollerem, který byl vysílán na programu Český rozhlas
1 Radiožurnál provozovatele Český rozhlas dne 16. 5. 2014 od 10:05 hodin a shledala,
že pořad byl odvysílán v souladu s § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. (7); Rada se
seznámila se stížností (č.j. 4149/2014) posluchače na údajnou nevhodnost obsahu
pořadu Dámský klub, který byl na stanici Frekvence 1 vysílán 19.5.2014 od 10:00 hod.
(8)
11-0-0
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 4348/2014) posluchačky na možnou reklamu
politického subjektu ve vysílání stanice Evropa 2 dne 22.5.2014 v 16:46 a 18:18 hod. (9)
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 EVROPA 2, spol. s r. o., IČ 15891283, sídlem Wenzigova 4/1872,
Praha-Nové Město 12000, na porušení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,
podle něhož provozovatel vysílání nesmí do vysílání zařazovat obchodní sdělení
politických stran a hnutí, čehož se dopustil tím, že do vysílání programu EVROPA 2 dne
22. 5. 2014 v 16:46 a 18:18 hod. zařadil spot „Prosím vás, nekašlete na tyto volby.“
Jelikož reklama svým obsahem ovlivňuje voličské jednání diváků, nabývá tak charakteru
politického obchodního sdělení, které je zákonem zakázáno. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění (9)
11-0-0
83. 0624(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 6. června 2014, Radio
Investments s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 6. června 2014, Radio Investments
s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 6. června 2014, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 6. června 2014, InFin,
s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) dne 6. června 2014, 4S
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 6. června 2014 a
Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové)
dne 6. června 2014
11-0-0
84. 0349(2014): LONDA spol. s r. o.; Rádio Impuls/Impulsy Václava Moravce/Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013_podání
vysvětlení_informace na vědomí
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele LONDA, s.r.o. ve věci
dramaturgie pořadu Impulsy Václava Moravce (co určovalo klíč, na základě kterého byli
v rámci pořadu prezentováni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících
ve volbách do PS PČR 2013), který byl vysílán v čase krátce po 18:00 hodině 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
10-0-0
85. 0347(2014): Frekvence 1, a.s.; Frekvence 1/Pressklub/Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR/18. 9. 2013 - 25. 10. 2013_podání vysvětlení_informace na
vědomí
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Frekvence 1, a.s. ve věci
dramaturgie pořadu Pressklub (co určovalo klíč, na základě kterého byli v rámci pořadu
prezentováni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do
PS PČR 2013), který byl vysílán v období od 18. 9. 2013 do 25. 10. 2013 na programu
FREKVENCE 1
11-0-0
86. 2014/406/bar/Rad: Radio Contact Liberec spol. s r. o.; upozornění na porušení
zákona – změna společenské smlouvy bez předchozího souhlasu Rady – po
upozornění
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Radio Contact Liberec spol. s r. o. o
provedení nápravy porušení zákona, které spočívalo ve změně společenské smlouvy
provozovatele bez předchozího souhlasu Rady
10-0-0

87. 0623(2014): Český telekomunikační úřad; Karlovy Vary 87,8 MHz / 200 W krátkodobé oprávnění / experimentální licence (1. - 15.7.2014)
- Rada se seznámila s žádostí (č.j. 4729/2014) Českého telekomunikačního úřadu o
sdělení, zda je možné vydat krátkodobé oprávnění k využití kmitočtu Karlovy Vary
sídliště 87,8 MHz / 200 W, a to v termínu od 1. do 15. července 2014.
11-0-0
- Rada bude Český telekomunikační úřad informovat, že kmitočet Karlovy Vary sídliště
87,8 MHz / 200 W není v současné době přidělen žádnému provozovateli a nebude tak
učiněno ani před datem 15. července 2014. Z toho důvodu lze v termínu od 1. do 15.
července 2014 vydat krátkodobé oprávnění (experimentální licenci) k využití uvedeného
kmitočtu.
11-0-0
88. 2014/429/zem/Tip: TipTV production s.r.o.; řízení o udělení licence k provozování
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů v systému DVB-T - zastavení řízení
- Rada zastavuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., s právnickou osobou TipTV
production s.r.o., IČ 014 41 558, se sídlem Podedvorská 1493, Kyje – Praha 9, PSČ
198 00, řízení o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T zahájené dne 17.
dubna 2014 podáním č.j. 3100, neboť žadatel ve stanovené lhůtě do 26. května 2014
neuhradil správní poplatek.
11-0-0
89. 2014/566/FIA/ELS: ELSAT, spol. s r.o. /INFOKANÁL ELSAT, TV Epigon - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli ELSAT, spol. s r.o., IČ 134 97 766, se sídlem České
Budějovice, Bezdrevská 1082/9, PSČ 370 11, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001
Sb., dobu platnosti licence, č.j.: Ru/270/02/3078 ze dne 12. listopadu 2002, k
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 28. kvěna 2014, č.j.: 4409
11-0-0
90. 2014/533/zem/OCT: OCT Network s.r.o./OCT.TV; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů a družice - prodloužení doby platnosti licence zastavení řízení
- Rada zastavuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., s právnickou osobou OCT
Network s.r.o., IČ 263 18 491, se sídlem Praha 4 - Háje, Staňkova 258/21, PSČ 149 00,
řízení o prodloužení doby platnosti licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a družice zahájené dne 16. května 2014 podáním
č.j. 3942, neboť žadatel ve stanovené lhůtě do 16. června 2014 neuhradil správní
poplatek.
11-0-0
91. 0568(2014): OCT Network s.r.o./OCT.TV; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů a družice - zánik platnosti licence
- Rada konstatuje, že provozovateli OCT Network s.r.o., IČ 26318491, se sídlem Praha
4 - Háje, Staňkova 258/21, PSČ 149 00, zanikla dne 2. června 2014 podle § 24 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu OCT.TV,
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělená rozhodnutím Rady, č.j.
Ru/115/02 ze dne 30. dubna 2002, ve znění pozdějších změn, O této skutečnosti Rada
vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu.
11-0-0
92. 0565(2014): Květoslava Vitvarová/TV ŠEBEROV; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence

- Rada konstatuje, že provozovateli, fyzické osobě Květoslavě Vitvarové, IČ 267 13
225, bytem Praha 4, V Ladech 11, PSČ 149 00, zanikla dne 17. června 2014 podle § 24
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
TV ŠEBEROV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím
Rady, č.j. Ru/123/02/1572 ze dne 14. května 2002, ve znění pozdějších změn, O této
skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu.
10-0-0
93. 0560(2014): CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, program NOVA NEWS šířený
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - zánik platnosti licence na vlastní
žádost
- Rada bere na vědomí, že provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456 se sídlem:
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, na základě jeho žádosti, zanikla dne
20. května 2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č.j. zem/2142/2012,
spis. zn.: 2012/455/zem/CET ze dne 12. června 2012, k provozování televizního
vysílání programu NOVA NEWS šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č.
500/2004 Sb.
10-0-0
94. 2014/542/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 2; zemské celoplošné
digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů - změna názvu programu předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli, společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se
sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/977/2014,
spis.zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 18. března 2014, a to změně názvu programu na
COUNTRY No. 1, v rozsahu dle podání ze dne 20. května 2014, č.j. 4203.
11-0-0
95. 2014/397/zem/Jiř: Jiří Ouda/OKO 1; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání
- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., promíjí
provozovateli Jiřímu Oudovi, IČ 183 79 575, bytem Luční 657/0, Klášterec nad Ohří,
PSČ 43 151, licence č.j. sve/3315/2011, spis. zn.: 2011/821/sve/Ouj, ze dne 18. října
2011, na základě jeho žádosti ze dne 30. května 2014, č.j. 4554, zmeškání úkonu,
neboť prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Jiřímu Oudovi, IČ 183 79 575, bytem Luční 657/0,
Klášterec nad Ohří, PSČ 43 151, licence č.j. sve/3315/2011, spis. zn.:
2011/821/sve/Ouj, ze dne 18. října 2011, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., a to se změnou územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o
katastrální území v rozsahu dle žádosti ze dne 15. dubna 2014, č.j. 2964, ve znění
doplnění ze dne 28. května 2014 a 30. května 2014, č.j. 4414 a 4554.
10-0-0
96. 2014/578/FIA/SPO: SPORT 5 a.s. / SPORT 5 - televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T – změna územního rozsahu vysílání – předchozí
souhlas
- Rada vydává provozovateli SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1/1059, PSČ 110 00 (licence sp. zn. 2013/541/zem/SPO, č.j.: zem/3586/2013 ze dne
20. srpna 2013) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci programu SPORT 5 prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání
jeho rozšířením, ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu a

diagramem využití rádiových kmitočtů, ČTÚ-34 492/2014-613 ze dne 6. června 2014,
č.j.:4840, dle žádosti č.j.: 4543, ze dne 29. května 2014
10-0-0
97. 2014/618/FIA/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov - televizní
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T – změna výše
základního kapitálu, změna stanov – předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00 (licence sp. zn.
2013/378/FIA/Bar, č. j.: FIA/2148/2013 ze dne 14. května 2013) souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající: a) ve změně výše základního kapitálu, a to jeho snížením o částku 1
009 608 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 87 792 000,- Kč; b) ve změně
stanov v rozsahu žádosti provozovatele ze dne 4. června 2014, č.j.: 4730
11-0-0
98. 2014/629/SMU/TV : TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.; změna podílů hlasovacích práv a
změna společníka - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, sídlo Most –
Velebudice, Obchodní 41, PSČ: 434 01 souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci sp.zn. 2013/6/sve/TVD, č.j. sve/2204/2013, ze dne 14. 5. 2013, dle §
21 odst. 1 písm. e) a § 21, odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
seznamu společníků a ve změně podílu hlasovacích práv, tj Dalibor Kremlička,
obchodní podíl 52%, hlasovací práva 66%, Ing. Blanka Kurková, obchodní podíl 48%,
hlasovací práva 34% dle podání č.j. 4866 doručeného dne 9. června 2014.
11-0-0
- Rada registruje provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, sídlo:
Most – Velebudice, Obchodní 41, PSČ: 434 01, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb. změnu skutečností uvedených v přihlášce k registraci spočívající ve
změně seznamu společníků a ve změně podílu hlasovacích práv dle podání č.j. 4866,
doručeného dne 9. června 2014
11-0-0
- Rada se dle § 21 odst. 2 a dle § 29 odst. 3 zák. 231/2001 Sb., seznámí s oznámením
provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, sídlo: Most – Velebudice,
Obchodní 41, PSČ: 434 01, spočívajícím ve změně jednatele společnosti dle podání č.j.
4866, doručeného dne 6. června 2014.
11-0-0
99. 0576(2014): WMS s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele WMS s.r.o., IČ 4828995, se sídlem
Most, Moskevská 14, PSČ 434 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím
kabelových systémů, sp. zn. 2008/1130/cun/WMS, č.j. cun/5689/08, ze dne 27. srpna
2008 spočívající: a) ve změně názvu již zaregistrovaného programu Bebe TV na DUCK
TV; b) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: Active TV, Rebel,
ČT art, ČT:D, Doku CS, fanda, Kino CS, Kino Svět, Metropol TV, Muzika CS,
Nickelodeon, Nova sport, Óčko Gold, Prima Cool, Prima love, Prima ZOOM,
regionalnitelevize.cz, Retro Music Television, ŠLÁGR TV, Smíchov, TV Barrandov, TV
DAKR, TV Pohoda, TV TELKA; české rozhlasové programy: Gama Rádio, Evropa 2;
zahraniční televizní programy veřejnoprávní: ORF 1, ORF 2, TVP 1, TVP 2; zahraniční
televizní programy: Arte, BBC Entertainment, BBC News 24, Brazzers TV Europe,
CNBC Europe,Discovery HD Showcase, Disney channel, DocuBox HD, FighBox HD,
FashionBox HD, Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD, Filmbox Plus, France24,

History, Spektrum home, TLC, TV5 Monde, Viasat Nature, Erox HD, Eroxx HD, Eroxxx
HD, s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně s tím, že vysílání bude zajištěno v
souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického
zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. 4463 doručeného dne 29. května 2014 a jeho
doplnění č.j. 4778 doručeného dne 6. června 2014.
11-0-0
100. 0370(2014): Televize Přerov s.r.o./Televize Přerov; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - navýšení základního kapitálu bez předchozího
souhlasu Rady - vyjádření po upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882,
se sídlem Přerov, U Bečvy č.p. 2883/2, PSČ 750 02, ze dne 20. května 2014, č.j 4204,
ve věci upozornění Rady, č.j. zem/1547/2014 ze dne 29. dubna 2014, na porušení
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
101. 2014/193/sve/Tel: Telefónica Czech Republic, a.s. - převzaté vysílání - žádost o
prodloužení lhůty k vyjádření po upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s podáním provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, ze dne 27. května 2014,
č.j. 4395, ve znění doplnění ze dne 12. června 2014, č.j. 5097, označeným jako žádost
o prodloužení lhůty, a sděluje provozovateli, že požádat o prodloužení stanovené lhůty
lze v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. pouze před jejím uplynutím, a
zároveň sděluje, že ze strany provozovatele došlo ve stanovené lhůtě k nápravě a není
v předmětné věci třeba stanovení jakékoli další lhůty
10-0-0
- Rada se seznámila s podáním provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, ze dne 27. května 2014,
č.j. 4395, ve znění doplnění ze dne 12. června 2014, č.j. 5098, označeným jako žádost
o prodloužení lhůty, a sděluje provozovateli, že požádat o prodloužení stanovené lhůty
lze v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. pouze před jejím uplynutím, a
zároveň sděluje, že ze strany provozovatele došlo ve stanovené lhůtě k nápravě a není
v předmětné věci třeba stanovení jakékoli další lhůty
11-0-0
102. 0561(2014): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 7 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
103. 0609(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.
11-0-0
104. 0631(2014): CERF 2014
- Rada bere na vědomí informaci o setkání Středoevropského fóra regulátorů v
Bukurešti a účastí pověřuje: Bezouška, Krejčí
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

