Zápis z 14. zasedání, konaného dne 4. 8. 2015
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Kostrhun, Mencl, Novák, Poledníček,
Richterová, Svoboda, Zvěřinová
Omluveni: Burketová, Krejčí
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 13. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
11-0-0
2. 2015/608/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se plus, reportáž "Utajená
data"/7.6.2015/od 11:14 hodin - neposkytnutí vyvážených a objektivních informací DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/608/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data odvysílané
dne 7. června 2015 od 11:14 hodin na programu ČT2.
11-0-0
3. 2015/566/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT Sport/Hokejové studio/7.5.2015/od 12:00
hodin/nepatřičně zdůrazněný PP - McDonald's - DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/566/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím
záznamu vysílání pořadu Hokejové poledne odvysílaného dne 7. května 2015 od 12:00
hodin na programu ČT sport, respektive zhlédnutím záznamu vysílání tohoto pořadu v
čase od 12:00 do 12:04 hodin.
11-0-0
4. 2015/180/CUN/ARO: AROMATICA CZ s.r.o.; reklama na doplněk stravy Echinaceové
kapky/2.11. 2014/8:00:15 a 8:59:39/Rádio PETROV/absence upozornění doplňek
stravy/zadání reklamy_dokazování se zadavatelem_13:55
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/180/CUN/ARO provedla důkaz
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Echinaceové kapky, která byla
odvysílána dne 2. listopadu 2014 v časech 8:00:15 hodin a 8:59:39 hodin na programu
Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava).
10-0-0
5. 2015/636/FIA/CET: CET 21 spol. s r.o./Nova sport 1 – řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů - ústní jednání dne 4. srpna 2015, ve 14:00 hodin
- Rada udělila společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova sport 1; základní programová
specifikace: Televizní sportovní program; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk
vysílání: český; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového
systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; informace o přístupu k
vysílání: www.voyo.cz, http://voyo.nova.cz, v rozsahu žádosti ze dne 15. července
2015, č.j.: RRTV/6190/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 28. července 2015, č.j.:
RRTV/6455/2015-P.
11-0-0

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení
licence společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, k televiznímu vysílání programu Nova sport 1,
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Sport.
11-0-0
6. 2015/638/SMU/CET: CET 21 spol.s r.o.; program Nova sport 2; televizní vysílání
šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; řízení o udělení licence,
nařízené ústní jednání dne 4. srpna 2015 ve 14:05 hod.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je
televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení
licence společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého
nám. 1078/5, PSČ 152 00, k televiznímu vysílání programu Nova sport 2, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací:
Sport
11-0-0
- Rada uděluje právnické osobě CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; název (označení) programu Nova sport 2; základní programová
specifikace: Sport; výčet států na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Česká republika, Slovenská republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně, hlavní jazyk vysílání: český; identifikace přenosového systému: vysílání
prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání:
www.voyo.cz, http://voyo.nova.cz v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/6188/2015-P
doručené dne 15. července 2015
11-0-0
7. 2015/637/SMU/CET: CET 21 spol.s r.o.; program Nova sport 2; televizní vysílání
šířené prostřednictvím družice, řízení o udělení licence; nařízené ústní jednání dne 4.
srpna 2015 ve 14:10 hod.
- Rada uděluje právnické osobě CET 21, spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: Nova sport 2; základní programová specifikace: Sport; výčet států
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika,
Slovenská republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk vysílání:
český, v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/6189/2015-P doručené dne 15. července 2015.
11-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je
televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení
licence společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého
nám. 1078/5, PSČ: 152 00, k televiznímu vysílání programu Nova sport 2 šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Sport.
11-0-0
8. 2015/464/zem/Gro: Mgr. Gronský Roman/Českokrumlovská televize CKTV; řízení o
udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů - ústní jednání dne 4. srpna 2015, 14:15 h
- Rada uděluje fyzické osobě, Mgr. Romanovi Gronskému, IČ 62505882, bydliště Březí
30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
licenci k provozování zemského digitální televizního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Českokrumlovská televize CKTV;

základní programová specifikace: informačně-zábavní program se zaměřením na
lokalitu Českokrumlovska a Budějovicka; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;
územní rozsah vysílání v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu
č.j. ČTÚ-44 674/2015-613 ze dne 22. července 2015, dle přiloženého diagramu využití
rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne
22. května 2015, č.j. RRTV/4820/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 8. července 2015,
č.j. RRTV/5997/2015-P.
11-0-0
9. 2014/955/zab: licenční řízení se soubory technických parametrů České Budějovice
96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík
nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz
/ 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz / 0,2 kW - rozhodování o udělení licence
- Rada uděluje společnosti RadioPraha s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, souřadnice 14E2808 / 48N5805;
Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW, souřadnice 14E2033 / 49N0157; Milevsko 101,1 MHz /
0,025 kW, souřadnice 14E2039 / 49N2709; Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW,
souřadnice 14E0940 / 49N3014; Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, souřadnice
14E0716 / 49N1800; Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, souřadnice 14E0051 / 49N1805;
Tábor Město I 94,5 MHz / 0,2 kW, souřadnice 14E4120 / 49N2440 pro program Rádio
Dechovka na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025; žádosti ostatních žadatelů
zamítá.
9-0-0
10. 2015/473/bar/Gam: Gama media s. r. o. / Gama Rádio; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti Gama media s. r. o. se sídlem Bělehradská 6/360, 434 01
Most, identifikační číslo 25028499, 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 Gama Rádio na kmitočtu 107,9
MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 89,7 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Chomutov a kmitočtu 106,1 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Roudnice nad Labem na dobu do 10.
října 2025
10-0-0
11. 2014/827/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů
Dačice Červený vrch 92,9 MHz / 1 kW, Jindřichův Hradec Polikno 103,6 MHz / 1 kW,
Nová Bystřice 106,9 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Dačice Červený vrch 92,9
MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15 25 43 / 49 05 18; Jindřichův Hradec Polikno 103,6
MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 14 57 47 / 49 07 00; Nová Bystřice 106,9 MHz / 200
W, souřadnice WGS 84: 15 06 24 / 49 01 08 se lhůtou pro doručení žádostí do 15. září
2015.
10-0-0
12. 2015/110/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Zlín
7 107,0 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 107,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 17 37 57 / 49 12 58 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. září
2015.
10-0-0

13. 2015/579/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 2 92,7 MHz /
200 W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21 se lhůtou pro doručení žádostí do 22.
září 2015.
10-0-0
14. 2015/580/STR/JUK: JUKE BOX, spol. s r .o.; RADIO ČAS-FM (Ru/81/98) - změna
licenčních podmínek vysílacího okruhu Radio Čas Jižní Morava - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. d) 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JUKE BOX, s.r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ
725 27 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM,
programový okruh Radio Čas jižní Morava (licence Ru/81/98 ze dne 25. března 1998),
spočívající ve vypuštění části licenčních podmínek zpřesňujících vymezení hudebního
formátu zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk, neboť tato požadovaná
změna by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. Hudební formát programu
RADIO ČAS-FM, programový okruh Radio Čas jižní Morava, bude vymezen pouze
žánry oldies-country, rock.
10-0-0
15. 2015/654/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 14/2015
- Rada se seznámila se stížností posluchače (č. j. 6278/2015) na hudební dramaturgii
pořadu Český rozhlas Radiožurnál a se stížností (č. j. 6396/2015) na pořad Deníček
moderního fotra odvysílaný dne 27. 7. 2015 na programu Hitrádio Faktor.
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Deníček moderního fotra, konkrétně dílu z 27.
7. 2015, odvysílaného na programu Hitrádio Faktor.
9-0-0
- 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 MEDIA BOHEMIA a.s., sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2 120 00, IČ
26765586, na porušení ustanovení §32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 27. 7. 2015 od 8:10 hodin na programu Hitrádio Faktor
odvysílal pořad Deníček moderního fotra, konkrétně vydání věnované sexu ve třetím
trimestru těhotenství. Rada stanovuje lhůtu k nápravě v délce 7 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
10-0-0
16. 2015/651/SPM/Růz: Různí provozovatelé; analýza obchodních sdělení na potraviny,
doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / 22. 7. 2015/ rozhlasové stanice
FREKVENCE 1, Gama Rádio, RADIO HANÁ, HELAX a Rádio SÁZAVA
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 22. července 2015,
Gama media s.r.o. (program Gama Rádio; 90,2 MHz Ústí nad Labem-Stříbrníky) dne
22. července 2015, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; 92,3 MHz Olomouc) dne
22. července 2015, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 89,3 MHz Benešov-Lbosín)
dne 7. července 2015 a JOE Media s.r.o. (program Rádio SÁZAVA; 89,3 MHz BenešovLbosín) dne 22. července 2015.

10-0-0
17. 2015/664/hak/Rad: Radio Černá Hora II. s. r. o.; RÁDIO ČERNÁ HORA, 14.7. 2015,
00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIA ČERNÁ HORA provozovatele Radio
Černá Hora II., s.r.o., ze dne 14. 7. 2015 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s
platnými licenčními podmínkami
10-0-0
18. 2015/621/JUM/Rou: Route Radio s.r.o.; Rádio Dálnice 14. 6. 7:00 - 10:59
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dálnice, a sice konkrétně s vysíláním
ze dne 14. 6. 2015 (7:00 - 10:00) a 15. 6. 2015 (7:00 - 10:00) z vysílače Horní Heršpice
(kmitočet 94,1 MHz) a s vysíláním ze dne 15. 6. 2015 (7:00 - 10:00) z vysílače Jihlava
Pávov (kmitočet 99,4 MHz), a shledala, že ve sledovaných úsecích nedošlo k porušení
zákona ani licenčních podmínek.
10-0-0
19. 2015/656/hak/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o./ Country MORAVA,
16.6. 2015, analýza na základě stížnosti
- Rada se seznámila s analýzou programu Country MORAVA (licence RU/116/2004 )
provozovatele RADIO UNITED BRODCASTING, s. r.o. ze dne 16. 6. 2015 od 00:00 do
24:00 hodin
10-0-0
20. 2015/635/SMU/CET: CET 21 spol.s r.o., program Nova sport, televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů a družic, žádost o předchozí souhlas se
změnou názvu programu, územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
zem/6308/08, sp.zn.: 2008/1079/zem/CET ze dne 23. září 2008 k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice programu
Nova sport spočívající ve změně a) názvu programu na: Nova sport 1; b) územního
rozsahu vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a c)
licenčních podmínek resp. dalších programových podmínek, v rozsahu dle podání
doručeného Radě dne 15. července 2015 pod č.j. RRTV/6187/2015-P, ve znění
doplnění doručeného dne 28. července 2015 pod čj. RRTV/6454/2015-P
10-0-0
21. 2015/623/FIA/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL
CENTRAL AND EASTERN EUROPE - televizní vysílání prostřednictvím družice –
změna licenčních (programových) podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013
ze dne 5. února 2013, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních (dalších programových) podmínek
programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, v rozsahu žádosti ze
dne 13. července 2015, č.j.: RRTV/6121/2015-P.
10-0-0
22. 2015/644/zem/Stu: Studio R e V i s.r.o./RTM; televizní vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů - žádost o ukončení vysílání (zánik platnosti
licence)
- Rada bere na vědomí, že provozovateli Studio R e V i s.r.o., IČ 46709975, se sídlem
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zanikla dne 1. července 2015 podle

§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu RTM šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence č.j.
Ru/177/98/1359 ze dne 7. dubna 1998, na základě žádosti ze dne 2. července 2015,
doručené dne 20. července 2015, č.j. RRTV/6308/2015-P. O této skutečnosti vydává
Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
9-0-0
23. 2015/630/zem/DON: DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů a družice - upozornění na porušení zákona
(neoznámení zahájení vysílání)
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost DONEAL, s.r.o., IČ 291
35 451, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil
zahájení vysílání programu a každé služby přímo související s programem a dále síť
elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to
nejpozději v den, kdy zahájil vysílání, a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
10-0-0
24. 2015/631/zem/DON: DONEAL, s.r.o./JOJ; televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice - nezahájení vysílání v zákonné lhůtě - zahájení řízení o odnětí licence
- Rada zahajuje s provozovatelem DONEAL, s.r.o., IČ 291 35 451, se sídlem Praha 8 –
Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, správní řízení o odnětí licence k provozování
programu JOJ, šířeného prostřednictvím družice, licence č.j. sve/1848/2014, spis. zn.:
2014/144/sve/DON, ze dne 27. května 2015, podle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., neboť provozovatel nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení licence do 360 dnů. Rada stanovuje provozovateli v předmětné věci lhůtu k
vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
10-0-0
25. 2015/367/zem/TV : TV CZ s.r.o./ACTIVE TV; televizní vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů v systému DVB-T - zahájení správního řízení o odejmutí licence
- Rada zahajuje s provozovatelem 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, správní řízení o
odnětí licence k provozování programu ACTIVE TV, šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T, licence č.j. FIA/1598/2013, spis. zn.:
2012/800/FIA/TV, ze dne 9. dubna 2013, dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal
déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k
vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
10-0-0
26. 2015/557/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/
DISNEY JUNIOR - televizní vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních
podmínek - předchozí souhlas; neoznámené změny – upozornění na porušení zákona
- Rada uděluje provozovateli, společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2012/37/FIA/THE, č.j.: FIA/478/2012, ze dne 31. ledna 2012, podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být
vysílání programu DISNEY JUNIOR, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo
převážně směrováno o Maďarsko, dle žádosti ze dne 22. června 2015, č.j.:
RRTV/5610/2015/-P.
10-0-0

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím
družice, společnost THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ
241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, na porušení § 21 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zápis změny
sídla společnosti a změnu v osobě vedoucího organizační složky do obchodního
rejstříku, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku, a stanoví mu
lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
27. 2014/279/zem/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./Studio LTV; televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - vyjádření po upozornění na
porušení zákona (nezapůjčení záznamu vysílání); žádost o přerušení vysílání
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ
292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, doručené dne 13. července
2015, č.j. RRTV/6143/2015-P, ve věci upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., (nezapůjčení záznamu vysílání) ze dne 2. června 2015, č.j.
RRTV/2293/2015-zem.
10-0-0
- Rada uděluje provozovateli Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č.
231/2001 Sb., souhlas s přerušením vysílání programu Studio LTV, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů (licence č.j. zem/45/32/2012, spis. zn.:
2012/793/zem/Kab, ze dne 18. prosince 2012) na 12 měsíců ode dne 1. července 2015
do 30. června 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. července 2015 č.j.
RRTV/6143/2015-P.
10-0-0
28. 2015/257/KOZ/FTV: tv2go - podnět k prošetření dodržování podmínek registrace podaná vysvětlení
- Rada se seznámila s vysvětleními podanými společnostmi tv2go CE s.r.o., IČ: 293 53
114, se sídlem Brno - Židenice, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 62800, itself s.r.o., IČ:
188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, CentroNet,
a.s., IČ: 261 65 473, se sídlem Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a JON.CZ
s.r.o., IČ: 279 18 076, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve věci
převzatého vysílání šířeného v rámci internetové televize tv2go
10-0-0
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602
00 Brno, o podání vysvětlení ve věci poskytování služby tv2go, která je dle zákona č.
231/2001 Sb. převzatým vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
10-0-0
29. 2015/649/zem/Kab: Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o.; převzaté
rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - oznámení
změny (prodej části obchodního závodu, změna jednatele)
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Klášterec nad Ohří
spol. s r.o., IČ 602 77 891, se sídlem Polní 683, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51
Klášterec nad Ohří, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně registrace, č.j.
Rg43/96 ze dne 28. června 1996, v rozsahu podání ze dne 17. července 2015,
doručeného dne 22. července 2015, č.j. RRTV/6340/2015-P. Rada informuje
provozovatele o jeho povinnosti nadále oznamovat změny v souladu s ustanovením §
29 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0

30. 2015/619/SMU/Růz: Různí provozovatelé; převzaté vysílání; oznámení změny
programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ: 25352288, se sídlem Vsetín, Palackého
166, PSČ: 755 01 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů sp. zn.: 2010/1086/KOZ/INT, č.j. KOZ/3768/2010 ze dne 19. října 2010,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV, v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/6123/2015-P ze dne 13. července 2015.
10-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem: Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, č.j. Rg/32/05/2186 ze dne dne 26. července 2005, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní programy
Filmbox Family, Filmbox Premium, Discovery Science, v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/6194/2015-P ze dne 16. července 2015.
10-0-0
31. 2015/641/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 3 oznámeními
10-0-0
32. 2015/567/vis/CET: CET 21 spol.s r.o.; Monitoring Telka 15.června 2015 v úseku 1022 hodin
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Telka provozovatele CET 21
spol.s r.o. ze dne 15. června 2015 v úseku od 10:00:00 do 22:53:21 hodin.
10-0-0
33. 2015/611/VEZ/LIN: LINARXUS Czech s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání
programu Film+ ze dne 26. června 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu Film+ provozovatele LINARXUS Czech s.r.o. ze dne 26.
června 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ: 2810972, sídlem: Pobřežní 620/3,
Praha, PSČ 18600, o podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje divákům přístup k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada v
souladu s § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) 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 LINARXUS Czech s.r.o., IČ:
2810972, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 18600, na porušení § 32 odst. 1 písm. n)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. června 2015 v čase od
20:30 do 20:34 hodin odvysílal na programu Film+ pořad Director´s Shortcut, ve kterém

absentovalo označení televizního programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od
doručení upozornění.
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.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ:
2810972, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 18600, na porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu 13, dne 26. června 2015 v 15:10
hodin na programu Film+, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Uvedený pořad, který byl odvysílán v odpoledním
čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval násilné scény mající potenciál vyvolat
u dětského diváka nejen napětí, ale i negativní emoční pohnutí, pocity úzkosti a strachu
či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Problematickými byly shledány
zejména scény zobrazující průběh ruské rulety a několik dalších násilných scén
zaznamenaných v časech: 0:31:14 – 0:36:32, 0:40:16 – 0:42:32, 0:43:33 – 0:44:22,
0:52:24 – 0:55:10, 0:56:54 – 0:58:01, 1:01:49 – 1:07:36, 1:10:36 – 1:10:50, 1:26:12 –
1:27:33 hodin od začátku pořadu. V těchto scénách je explicitně zobrazeno násilí a
oběti násilí (záběry: průběhu ruské rulety, mužů držících revolvery u hlav svých
protihráčů, prostřelených hlav hráčů, zakrvácených obličejů zastřelených mužů). Násilí
prostupuje celou dějovou linií filmu, a nadto je prezentováno formou „hry“, za kterou lze
vyhrát velké množství peněz. To může být pro dětského diváka, neznalého principu této
„hry“, nejen děsivé, eventuálně je zde nebezpečí i návodnosti. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ:
2810972, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 18600, na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. června 2015 odvysílal od
15:10 hodin na programu Film+ pořad 13, který obsahoval vulgarismy a nadávky: „do
prdele“ (0:09:46, 0:09:59, 0:36:08, 0:51:25, 0:57:24, 1:08:05 – od začátku pořadu), „drž
hubu“ (0:27:49), „zavři hubu“ (1:00:20, 1:00:22), „hajzle“ (1:00:21), „v hajzlu“ (0:16:33),
„kurva“ (0:29:22, 1:00:31), „parchant“ (0:38:47), „parchante“ (0:36:14), „pitomci“
(0:37:35), „naser si“ (0:36:39), „naserte si“ (0:18:38), „seru“ (0:18:47), „zasranej“
(0:47:05), „zasranýho“ (1:01:13). Porušil tak povinnost nezařazovat do programů pořady
a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od
22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ:
2810972, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 18600, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost nezařazovat v době od
06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné
povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 30. června 2015 na
programu Film+ od 19:55 hod a dne 1. července 2015 na programu Film+ od 14:20 hod,

který obsahoval naturalistické scény násilí a sexuálně explicitní a drastické scény ve
formě, která je způsobilá vyvolat u dětských diváků psychický otřes a vést tak k
ohrožení zejména psychického vývoje dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
34. 2015/597/KRO/KAT: KATRO SERVIS, spol. s r.o.; Analýza záznamu vysílání
programu Koberovský zpravodaj, Info-kanál Jesenný, Info-kanál Chuchelna, Info-kanál
Horní Branná, TRIONET INFOKANÁL ze dnů 14.–15. června 2015 od 00.00 hod. do
24.00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání
programu Koberovský zpravodaj, Info-kanál Jesenný, Info-kanál Chuchelna, Info-kanál
Horní Branná, TRIONET INFOKANÁL ze dnů 14.–15. června 2015 od 00.00 hod. do
24.00 hod.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání KATRO SERVIS,
spol. s r.o. (se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355) na porušení §
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., který stanovuje provozovateli 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 na žádost Rady o zaslání kontinuálního úseku
vysílání programu Info-kanál Horní Branná provozovatel zaslal VHS kazetu s popisem
Horní Branná. Zapůjčení záznamu na tomto typu nosiče však neodpovídá žádosti Rady,
která standardně uváděla možnosti, které má provozovatel pro zapůjčení záznamu
využít. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání KATRO SERVIS,
spol. s r.o. (se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355) na porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na programu Info-kanál Jesenný v
období od 14.–15. června 2015 v čase od 00.00 do 24.00 hod. odvysílal videotextovou
smyčku pouze se stopáží 2.39 minuty, ačkoli licence vymezuje stopáž textové smyčky
rozsahem cca 10 minut a na programu Info-kanál Chuchelna v období od 14.–15.
června 2015 v čase od 00.00 do 24.00 hod. odvysílal videotextovou smyčku pouze se
stopáží 3.04 minuty, ačkoli licence vymezuje stopáž textové smyčky rozsahem 10–15
minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele KATRO SERVIS,
spol. s r.o. (se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355), o podání
vysvětlení, jakým způsobem rozlišuje ve svém vysílání mezi reklamou a inzercí a zda
byla reklama (konkrétně na tyto podnikatelské subjekty či služby: Hostinec U Rudy,
Vyjížďky na koních, Zahradnictví Věrka, Restaurace Pod Hamštejnem U Vacátků a
Karel Halbrštát) odvysílaná ve videotextové smyčce na programu Koberovský zpravodaj
v období od 14.–15. června 2015 v čase od 00.00 do 24.00 hod. za úplatu či jinou
protihodnotu.

10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele KATRO SERVIS,
spol. s r.o. (se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355), o podání
vysvětlení, z jakého důvodu je ve vysílání programu TRIONET INFOKANÁL uveden
jako provozovatel TRIOPTIMUM s.r.o.
9-0-0
- 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 vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o.
(se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355) správní řízení z moci
úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že na
programu TRIONET INFOKANÁL v období od 14.–15. června 2015 v čase od 00.00 do
24.00 hod. ve 24 hodin rotující smyčce odvysílal 4 videopořady (Vysílání z radnice
Hošťka, 2 vydání Zpráv KTV Štětí a záznam z Akademie 2015) s celkovou stopáží
téměř 2 hodiny, ačkoli dle licenčních podmínek programové schéma sestává z textové
smyčky v rozsahu 10–15 minut rotující 24 hodin denně. Videotextová smyčka byla
zaznamenána pouze v záznamu označeném jako Infokanál Plodík lichá v čase
00.58.53–00.59.56 hod. od začátku záznamu.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání KATRO SERVIS,
spol. s r.o. (se sídlem Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, IČ: 15043355) na porušení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání
programu TRIONET INFOKANÁL v období od 14.–15. června 2015 v čase od 00.00 do
24.00 hod. nebylo uvedeno označení televizního programu (logo) TRIONET
INFOKANÁL, místo něj bylo během vysílání pořadů Zprávy KTV Štětí a Akademie 2015
uvedeno logo KTV Štětí. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
35. 2015/596/HLI/CE : CE Media s.r.o.; Systematický monitoring hlasitosti obchodních
sdělení na programu MŇAM TV ze dne 27. června 2015, 19:00 - 22:00 hodin
- Rada se seznámila s výsledky systematického mohitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu MŇAM TV provozovatele CE Media s.r.o. ze dne 27. června 2015,
19:00 - 22:00 hodin.
10-0-0
36. 2015/547/BUR/TES: TESAS MEDIC, spol. s r.o.; neposkytnutí záznamu/NIKA TV/14.-15.6.2015
- 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 TESAS MEDIC, spol. s r.o.,
IČ 00670146, se sídlem Nepomuk, U Daliborky 520, PSČ 33501, na porušení § 32 odst.
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její
vyžádání záznam vysílání programu NIKA - TV ze dnů 14.–15. června 2015 z časového

úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
37. 2015/546/BUR/TEL: TELEVIZE HBin, družstvo; neposkytnutí záznamu/Televize
HBin/14.-15.6.2015
- 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 TELEVIZE HBin, družstvo,
IČ 25918133, se sídlem Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 2020, PSČ 580 01, na porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě
na její vyžádání záznam vysílání programu TELEVIZE HBin ze dnů 14.–15. června
2015 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
38. 2015/642/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - květen 2015
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2015
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamy, ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ: 26024080, sídlem
Dubné, Křenovice 106, okres České Budějovice, PSČ 37384, správní řízení z moci
úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Imunocea, odvysílané dne 18. května 2015 v
čase 8:30:27 hodin na programu ŠLÁGR TV, se dopustil možného porušení § 5d odst. 2
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť v rámci obchodního sdělení jsou použita taková
tvrzení, která deklarují, že uvedený produkt může nahradit veškeré léky, a to výhradně
přírodní cestou, a že je možno přestat užívat léky a nahradit je uvedeným přípravkem,
čímž dochází k deklaraci léčebného účinku produktu, který je však potravinou,
respektive doplňkem stravy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Karla Engliše
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního sdělení
se jedná v případě obchodního sdělení „Sephora“, odvysílaného dne 14. května 2015 v
čase 8:21:01 hodin na programu O („Óčko“), respektive proč je součástí „upoutávky na
soutěž“ propagace společnosti Sephora s.r.o., potažmo její produkty. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“)¨v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností WS International a.s., IČ:
26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit

zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Gourmet Butler“, který byl odvysílán dne
18. května 2015 v čase 10:25:21 hodin na programu Nova Cinema a který může být
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní
praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v teleshoppingu nabízí Gourmet
Butler v akci 1 + 1 za cenu 1490 Kč (taktéž prostřednictvím vizuálního oznámení v
podobě „AKCE 1+1! NYNÍ ZÍSKÁTE DVA ZA CENU JEDNOHO!“). Ve skutečnosti je
však jeden přístroj Gourmet Butler prodáván na internetových stránkách zadavatele
(www.wsinternational.cz) za cenu 990 Kč. Užitím „akce 1 +1“, respektive oznámením
„AKCE 1+1! NYNÍ ZÍSKÁTE DVA ZA CENU JEDNOHO!“, tedy vyjádřením obdobného
významu jako slovo „zdarma“ či “bezplatně“, se tak zadavatel dopouští klamavé
obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamný dojem, že kupuje
dva kusy přístroje Gourmet Butler za cenu jednoho přístroje (1490 Kč), přičemž jeden
samostatný přístroj je „bez akce“ prodáván za cenu 990 Kč. Divák/spotřebitel tedy za
druhý přístroj ve skutečnosti zaplatí minimálně 500 Kč. Nejedná se tedy o
propagovanou akci 1+1 zdarma, respektive „dva za cenu jednoho“.
9-0-0
39. 2015/627/vis/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 14/2015 (21 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 13. do 30. července 2015 (celkem 21 podání): Česká televize /
ČT1 a ČT24 – vyváženost zvaní politiků; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – Rychlá hra bez upřesnění dne; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO
BARRANDOV – Rychlá hra, 16. července 2015 ve 13:50 hodin; Česká televize / ČT1 –
filmy v primetime; FTV Prima, spol. s.r.o. / youbo.iprima.cz – fotogalerie na serveru;
Česká televize / ČT1 a ČT24 – zprávy o personálních změnách na České inspekci
životního prostředí v pořadech Zprávy ve 12 a Zprávy ve 13:30, 14:30 a 16:30 hodin;
Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, téma výběru mýta, 12. července
2015 od 13:05 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Česko se stalo
množírnou Evropy, 20. července 2015 od 19:00 hodin; TP Pohoda s.r.o. / POHODA –
označení programu logem; Česká televize / ČT1 – seriál Třída 8. A, 23. října-11.
prosince 2014; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – délka reklam v
přerušeních při vysílání pořadu Údolí divokých růží, 21. července 2015 od 14:40 hodin;
Penny Market s.r.o. / reklamní spot Nakupujte hezky česky – premiéra spotu na
programu Televize Barrandov, 14. července 2015, 6:07:53-6:08:13 hodin; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Rychlá hra, 26. července 2015 od 8:10
hodin; WALMARK, a.s. / reklama IDELYN – premiéra spotu na programu Prima COOL,
13. července 2015, 6:35:30-6:36:00 hodin; Česká televize / ČT :D – Kompas času, 24.
července 2015 v 15:05 hodin; HBO Europe s.r.o. / HBO – Dvojnásobná vražedkyně
Lizzie Bordenová, 14. května 2015 od 20:00 hodin; Česká televize / různé programy –
vyváženost informování na téma rizik očkování.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu nedoplnila kontext informování diváků v širším celku vysílaného
programu, který otevřela zprávami o odvoláních vedoucích útvarů České inspekce
životního prostředí, označených tam za personální čistku, v pořadech Zprávy ve 12 (ve
12:00 hodin) a Zprávy (ve 13:30, ve 14:30 a v 16:30 hodin) dne 22. května 2015 na
programech ČT1 (Zprávy ve 12) a ČT24 (všechny uvedené pořady), věcně navazujícím
informováním o nových jmenováních, bez kterého není možné informování diváků na

dané téma v širším celku vysílaného programu považovat za objektivní. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) 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 TP Pohoda s.r.o., IČ:
26852683, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na porušení
licenčních podmínek, resp. označení názvu programu, kterého se dopustil tím, že dne
23. července 2015 v úsecích 9-10 hodin, 15-16 hodin a 22-23 hodin neuváděl ve
vysílání programu POHODA logo tohoto programu odpovídající platnému označení
programu podle podmínek licence, ale logo jiné (POHODA-RELAX). Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
40. 2015/217/DRD/ITV: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.; v777/5.1.2015/00:0024:00/nedodání záznamu
- 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 4.
srpna 2015 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. ukládá provozovateli ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ 24217671, se
sídlem Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, pokutu ve výši 200
000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu v777
ze dne 5. ledna 2015 z časového úseku od 00.00 hodin do 24.00 hodin, tj. z období
jednoho dne, a 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 právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015217. 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. 520/2005 Sb. na účet č.
3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015217.
Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
10-0-0
41. 2015/205/DRD/AID: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno TV/In
design/12.12.2014/8:23 - neoznačený PP
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm.a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1
písm. k) 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, vydala dne 4. srpna 2015 toto rozhodnutí:
Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova
2693/2, 615 00 Brno – Židenice, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení §
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. prosince 2014
od 08:23 hodin na programu Brno TV odvysílal pořad In design, který, jakožto pořad
obsahující umístění produktu, nebyl na svém konci jako takový zřetelně označen.Tím se
provozovatel dopustil porušení povinnosti zřetelně označit pořad obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými

šoty rovněž po tomto přerušení jako pořad obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015205.
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. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015205.
8-0-0
42.
2015/413/LOJ/EMP:
EMPRESA
MEDIA,
a.s.;
Televize
Barrandov/11.4.2015/18:30/Naše zprávy/Za ušním šelestem může být stres/loga
časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv - podání vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto r o z h o d
n u t í : Rada ukládá podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. společnosti EMPRESA
MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4;
pořádkovou pokutu ve výši 5000,- Kč , neboť bez řádného odůvodnění odepřela podat
Radě vysvětlení, k němuž byla vyzvána dopisem pod č.j. RRTV/1791/2015-LOJ, a to,
na základě jakého smluvního ujednání nebo neformální dohody byly v pořadu Naše
zprávy, který byl vysílán 11. dubna 2015 od 18:30 hodin na programu Televize
Barrandov, v reportáži Za ušním šelestem může být stres, prezentována loga časopisů
Týden, Sedmička a Exkluziv. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2015413.
10-0-0
43. 2015/47/DRD/Sta: Stanice O, a.s.; O ("Óčko")/Pouze národ dobře
informovaných.../2.10.2014/7:13:45 - VYSVĚTLENÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4. srpna 2015 toto
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice,
Bochovská 623/2, PSČ 1580 00, IČ: 24808491, pořádkovou pokutu podle ustanovení §
137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost
bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení k obchodnímu sdělení s motivem „Pouze
národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen.
Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána
dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“), o které byla požádána
v žádosti Rady č.j. RRTV/2026/2015-RUD. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 201547. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá společnost REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 Jinonice, Bochovská 623/2, PSČ 1580 00, IČ: 24808491, o podání vysvětlení k
obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají
cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká
tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na
programu O („Óčko“). Rada žádá zejména o podání vysvětlení, kdo byl v případě
daného sdělení objednatelem, zadavatelem a zpracovatelem ve smyslu zákona č.

40/1995 Sb., a jaké a čí zájmy a cíle toto sdělení sleduje.Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
10-0-0
44. 2015/479/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se, reportáž Megapodvod s
pražskou vodou/12.4.2015/od 10:30 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu nezajistil v
reportáži s názvem Megapodvod s pražskou vodou odvysílané v rámci pořadu Nedej se
dne 12. dubna 2015 od 10.30 hodin na programu ČT2 prostor k vyjádření názorové
protistraně k situaci ve fungování pražského vodárenství.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se
plus, respektive reportáže nazvané "Megapodvod s pražskou vodou?", dne 12. dubna
2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k
vyjádření výhradně kritici fungování vodárenství v Praze a nebylo zařazeno žádné
relevantní opozitní vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako
takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch
záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů.
10-0-0
45.
2015/411/LOJ/Bar:
Barrandov
Televizní
Studio
a.s.;
Televize
Barrandov/11.4.2015/18:30/Naše zprávy/Za ušním šelestem může být stres/loga
časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a. s., z jakého důvodu prezentoval v pořadu Naše zprávy, který byl vysílán dne 11.
dubna 2015 od 18:30 hodin na programu Televize Barrandov, v reportáži Za ušním
šelestem může být stres, loga časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv, a na základě
jakého případného smluvního ujednání byla loga prezentována.
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 Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 11. dubna 2015 v čase od 18:30 hodin na programu Televize Barrandov, v pořadu
Naše zprávy, resp. v reportáži "Za ušním šelestem může být stres" zařadil propagační
prezentaci titulů časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv, a to jak při označení reportéra,
tak i jako pozadí při promluvách pacienta Miroslava Dominika. Tyto prezentace
naplňovaly definiční znaky skrytého obchodního sdělení. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
8-0-0
46. 2015/470/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/23.3.2015/14:15:31/"World
of Tanks"/druh obchodní sdělení - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti FTV Prima spol., s r. o.,o jaký
druh obchodního sdělení se jedná v případě obchodního sdělení „World of Tanks“,

odvysílaného dne 23. března 2015 v čase 14:15:31 hodin na programu Prima COOL,
jelikož jsou v jeho rámci obsaženy protichůdné informace v podobě obrazové složky
(„SPONZOR PROGRAMU“) a zvukové složky („Tento pořad vám přináší …“).
10-0-0
47. 2015/478/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž
Pojišťovny vědomě ohrožují/19.4.2015/od 18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, z jakých zdrojů
vycházel, když dne 19. dubna 2015, v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima,
vysílané od 18.55 hodin na programu Prima, konkrétně pak v reportáži "Pojišťovny
vědomě ohrožují své klienty" uvedl, že podle některých advokátů se pojišťovny záměrně
snaží dostat vozy svých klientů do smluvených servisů, kde jim ale do auta namontují
namísto originálního dílu lacinější díl z druhovýroby a že laciné díly nemusí být tak
kvalitní a mohou ohrozit při další nehodě na životě, a dále z jakého důvodu nebyl na
tato tvrzení dán v reportáži prostor k vyjádření protistraně (tj. zástupcům pojišťoven či
zmíněných servisů).
10-0-0
48. 2015/430/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž
Český helsinský výbor upozornil na další případ nesmyslného odebírání
dětí/3.4.2015/od 18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, z jakého důvodu nezařadil do
pořadu Zprávy FTV Prima odvysílaného 3. dubna 2015 od 18:55 hodin na programu
Prima v rámci reportáže "Český helsinský výbor upozornil na další případ nesmyslného
odebírání dětí" vyjádření matky dětí umístěných do diagnostického ústavu, když do něj
zařadil vyjádření otce.
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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách
24/132, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže s
názvem "Český helsinský výbor upozornil na další případ nesmyslného odebírání dětí"
dne 3. dubna 2015 v čase od 18:55 hodin na programu Prima, neboť v dané reportáži
nebyl poskytnut prostor k vyjádření matce dětí, jejíž vztah k dětem byl v reportáži přímo
hodnocen, a bylo tedy na místě, aby se mohla k prezentovaným informacím, jež se jí
osobně dotýkaly, vyjádřit. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
8-0-0
49. 2015/624/HLI/CEL: CELMAR MEDIA s.r.o.; Vyjádření Ministerstva dopravy ke
způsobu užití sluneční clony, prezentované v rámci reklamního spotu "Perfect View",
ve vozidlech
- Rada se seznámila s odpovědí Ministerstva dopravy ČR ve věci způsobu užití
sluneční clony ve výhledu řidiče ve vozidle tak, jak bylo prezentováno v rámci
reklamního spotu "Perfect View", který byl odvysílán dne 16. února 2015 v čase
13:54:48 hodin na programu Televize Barrandov.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost CELMAR MEDIA s.r.o.,
IČ: 02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání
vysvětlení, jakým způsobem zajistil/ověřil, že sluneční clona, nabízená v rámci
reklamního spotu „Perfect View“, který byl odvysílán dne 16. února 2015 v čase
13:54:48 hodin na programu Televize Barrandov, splňuje všechny požadavky příslušné
legislativy (tj. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
50. 2009/1244/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Koňská mast/mut
3/6.9.2009/21:13:01 - sponzor upoutávky - 50 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu č.j. II. ÚS 3888/14 ze dne 25.
června 2015, jímž byla odmítnuta ústavní stížnost stěžovatelky FTV Prima spol., s r. o.,
jíž tvrdila porušení jejích základních práv, a to práva na spravedlivý proces, ústavní
princip nulla poena sine lege, práva na obhajobu ve správním řízení a práva vyjádřit se
k provedeným důkazům, k němuž mělo dojít ve správním řízení vedeném Radou sp.zn.:
2009/1244/LOJ/FTV a v navazujícím řízení před správním soudem a kasačním soudem.
10-0-0
51. 2011/940/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Expozitura (4)/Sedmý
den/28.9.2011/20:00 - 300 000 Kč
- Rada se seznámila s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze
dne 14. července 2015, č.j. 8 As 141/2012-57, kterým bylo rozhodnuto o vznesené
otázce týkající se náležitostí správního rozhodnutí dle § 68 zákona č. 500/2004 Sb.
Správního řádu takto: „Povinnost uvést ve výrokové části rozhodnutí správního orgánu
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno (§65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád), je splněna i tehdy, když je příslušné ustanovení právního předpisu vedeno
v tzv. návětí záhlaví rozhodnutí, které je třeba pokládat za součást výrokové části
rozhodnutí“.
9-0-0
52. 2015/639/VEZ/Nes: Nespecifikován; Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s dokumentem Strategie
digitálního vzdělávání do roku 2020.
10-0-0
53. 2015/646/vhu/NEZ: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Seminář Mediální
výchova v roce 2015 v rámci 47. Dětského filmového a televizního festivalu Oty
Hofmana v Ostrově
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s projektem semináře Mediální
výchova v roce 2015, který se uskuteční 14. října 2015 v rámci 47. Dětského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, a přebírá nad seminářem záštitu.
10-0-0
54. 2014/1253/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/EZO.TV/9.11.2014/od 12:00 hodin tvrzení o zdravotním stavu - 300 000 Kč - žádost o odklad vykonatelnosti
- Rada se seznámila se žádostí provozovatele televizního vysílání TV CZ s.r.o. IČ:
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, o odklad vykonatelnosti rozhodnutí
Rady ze dne 24. března 2015, sp.zn. 2014/1253/RUD/TV, č.j. RRTV/1465/2015-RUD,
kterým byla provozovateli uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za porušení ustanovení §
48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání teleshoppingového bloku

EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu ACTIVE TV, respektive se
žádostí o "posečkání s vymáháním pokuty".
10-0-0
- Rada postupuje žádost provozovatele televizního vysílání TV CZ s.r.o. IČ: 24267309,
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, o odklad vykonatelnosti rozhodnutí Rady ze
dne 24. března 2015, sp.zn. 2014/1253/RUD/TV, č.j. RRTV/1465/2015-RUD, respektive
žádost o "posečkání s vymáháním pokuty" celnímu úřadu, jež je věcně příslušný k
vymáhání Radou uložených pokut.
8-0-0
55. 2015/632/KRO/Met: Metropolitní s.r.o.; Analýza AVMSnV – Vysíláme živě
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání Vysíláme živě poskytovatele Metropolitní s.r.o.
10-0-0
56. 2015/609/TIC/Růz: Různí poskytovatelé; Screening AVMSnV červen 2015
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
červen 2015, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů:
„Českokrumlovská televize CKTV“/Českokrumlovská televize CKTV; CZECH NEWS
CENTER a.s./iSportTV; Petr Troníček/Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Českokrumlovská televize CKTV, IČ 01438921, sídlem Mirkovice 2,
Mirkovice, PSČ 382 32, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje
uživatelům služby Českokrumlovská televize CKTV, umístěné na internetové adrese
www.cktv.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu a k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Petra Troníčka, IČ 46827765, bytem Do Zátiší 1470/24, Cheb, PSČ 350
02, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům
služby Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj, umístěné na internetové
adrese tv.zapad.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu a adrese bydliště, a dále, z
jakého důvodu na internetových stránkách služby explicitně neuvádí, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy
10-0-0
57. 2015/584/DOL/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Změny ve vysílání ve
II. Q 2015
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za druhé
čtvrtletí roku 2015.
10-0-0
58. 2015/672/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Zpráva ze 41. zasedání EPRA

- Rada bere na vědomí zprávu ze 41. zasedání EPRA v Bernu.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

