Zápis z 15. zasedání, konaného dne 21. 8. 2012
Přítomni: Šenkýř, Foltán, Rozehnal, Ondrová, Bouška, Jehlička, Krejčí, Bezouška, Pejřil,
Matulka
Omluveni: Kalistová, Kostrhun
Ověřovatel: Malach

1. Schválení programu 15. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2012/517/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz /
100 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila soubor technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W
(vysíláním zásobeno 57 877 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce,
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních
kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 15 09 02 / 50 43 30
10-0-0
3. 2009/283/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT nabízí/nabídka dětských
lyží/8.12.2008/18:44 - neoddělená reklama - 150 000Kč
- Rada provedla v rámci správního řízení sp. zn. : 2009/283/HOL/ČTV dokazování
promítnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení s přímou nabídkou dětských
lyţí „ČT nabízí" odvysílaného dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu ČT1
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli, České televizi, IC:
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, Praha 4, PSČ: 140 70, pokutu ve výši 150.000,Kč, za porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění účinném v
době spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou
dětských lyţí „ČT nabízí" dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu ČT1,
který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování
zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné. 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 2009283. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2009283. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0
4.
2009/282/HOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/ČT
nabízí/dětské
prostírání/3.12.2008/18:41 - neoddělená reklama - 150 000 Kč
- Rada provedla v rámci správního řízení sp. zn. : 2009/282/HOL/ČTV dokazování
promítnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení s přímou nabídkou dětského
prostírání „ČT nabízí" odvysílaného dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na programu
ČT1
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.), vydalatoto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli, České televizi, IČ:
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, Praha 4, PSČ: 140 70, pokutu ve výši 150.000,Kč, za porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění účinném v
době spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou
dětského prostírání „ČT nabízí" dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na programu
ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování
zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné. 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 2009282. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2009282. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0
5. 2012/344/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4/poločas Schalke 04-FC Viktoria
Plzeň/Adidas miCoach/23.2.2012/21:53 - PP - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/344/DRD/ČTV provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu v poločasové přestávce fotbalového utkání Schalke 04 –
FC Viktoria Plzeň odvysílaného dne 23. února 2012 od 21:53 hodin, respektive jeho
části, ve které došlo v čase 00:00:00 aţ 00:02:08 k umístění produktu Adidas miCoach.
10-0-0
6. 2012/594/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ ROMANTICA
ROMANIA – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice – ústní jednání dne 21. srpna 2012, 14.10 hodin – rozhodnutí o
udělení licence
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení
(název) programu: ROMANTICA ROMANIA; základní programová specifikace:
Romantické filmy, seriály, magazíny a pořady o ţivotním stylu původem zejména z
USA, dlouhotrvající seriály původem zejména z Latinské Ameriky; výčet států, na jejichţ
území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk

vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně dle ţádosti ze dne 16.
července 2012, č.j.: 6667
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Rumunska, na
jehoţ území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence
společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín,
Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu ROMANTICA ROMANIA
šířeného prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací: Romantické
filmy, seriály, magazíny a pořady o ţivotním stylu původem zejména z USA,
dlouhotrvající seriály původem zejména z Latinské Ameriky; hlavní jazyk vysílání:
rumunština
10-0-0
7. 2012/601/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ MEGAMAX ROMANIA
– řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
družice – ústní jednání dne 21. srpna 2012, 14.30 hodin – rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení
(název) programu: MEGAMAX ROMANIA; základní programová specifikace:
Animované seriály pro děti; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo
převáţně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunština; časový rozsah
vysílání: do 21. prosince 2012 - 6 hodin denně (16.00 - 22.00 h); od 22. prosince 2012 31. března 2013 - 9 hodin denně (13.00 - 22.00 h); od 1. dubna 2013 - 15 hodin denně
(7.00 - 22.00 h ) dle ţádosti ze dne 25. července 2012, č.j.: 6880
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Rumunska, na
jehoţ území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence
společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín,
Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu MEGAMAX ROMANIA
šířeného prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací: Animované
seriály pro děti; hlavní jazyk vysílání: rumunština
10-0-0
8. 0600(2012): Různí provozovatelé; Screening červen 2012
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za měsíc červen 2012, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Česká televize/ČT4-sport 8.
června 2012 18:00:00-00:00:00, 9. června 2012 18:00:00-00:00:00, 11. června 2012
18:00:00-00:00:00, 12.června 2012 17:00:00-00:00:00, 13. června 2012 16:00:0000:00:00, 14. června 2012 17:00:00-00:00:00, 16. června 2012 18:00:00-00:00:00, 21.
června 2012 20:00:00-00:00:00, 22. června 2012 20:00:00-00:00:00, 23. června 2012
20:00:00-00:00:00, 24.června 2012 20:00:00-00:00:00; Česká televize/ČT24 9.června
2012 10:00:00-18:00:00, 10. června 2012 10:00:00-18:00:00; Stanice O, a.s./O (Óčko)
10. června 2012 15:00:00-00:00:00, 15.června 2012 16:00:00-00:00:00; Disney
Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney chanell 11. června 2012 10:00:0018:00:00; CET 21 spol. s r.o./MTV Czech 13.června 2012 17:00:00-00:00:00; ATV CZ,
s.r.o./Golf chanell 13.června 2012 18:00:00-00:00:00; FILM EUROPE, s.r.o./Muzika CS
16.června 2012 10:00:00-16:00:00.
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 Stanice O, a.s., IČ

26509911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 – Košíře, na porušení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hledá se AXE Anděl dne 10.
června 2012 na programu Óčko od 17:01 hodin, který nebyl na konci označen jako
obsahující umístění produktu, se dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být
pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na
pořady, které nevyrobil nebo jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního
vysílání nebo osoba, která je ve vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení
osoby ovládající nebo ovládané podle zvláštního právního předpisu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
9. 0603(2012): Různí provozovatelé; Souhrn podání 15/2012
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 24. července 2012 - 8. srpna 2012: FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family - reportáţ s názvem V Česku řádí nebezpečná bakterie clostridie v pořadu
Zprávy TV Prima, vysílaném dne 24.července 2012 od 18:55 hodin na programu Prima
Family; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Dovolená po
francouzsku, vysílaný dne 31. července 2012 od 20:05 hodin na programu Televize
Barrandov; CET 21 spol. s r.o./NOVA - upoutávka a pořad Farma, vysílané dne 5. srpna
2012 od 18:07 hodin resp. od 20:20 hodin na programu NOVA; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima LOVE - pořad Trojská Helena, vysílaný dne 22. července 2012 od 20:20
hodin na programu Prima LOVE; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţe s názvem
Výbuch problémové elektrárny a Problém? Poláci většinou mlčí v pořadu Televizní
noviny, vysílaném dne 25. července 2012 od 19:30 hodin na programu NOVA; Česká
televize/ČT1 - reportáţ s názvem ÚStecký kraj problémový projekt nezruší v pořadu
Události v regionech, vysílaném dne 27. června 2012 od 18:00 hodin na programu ČT1;
CET 21 spol. s r.o./NOVA - pořad Upíří deníky, vysílaný dne 27. července 2012 od
15:30 hodin na programu NOVA; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ s názvem Od
července si za léky připlatíme, uţ nebudou na předpis v pořadu Televizní noviny,
vysílaném dne 21. června 2012 od 19:30 hodin na programu NOVA; CET 21 spol. s
r.o./NOVA a Česká teleivze/ČT1 - reportáţe s názvy Problémové registry vozidel a
Registry selhávají, Dobeš zůstává v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 30.
července 2012 od 19:30 hodin na programu NOVA a reportáţe s názvem Registry, den
22 a Audit kvůli registru v pořadu Události, vysílaném dne 30. července 2012 od 19:00
na programu ČT1; CET 21 spol. s r.o./NOVA - inzerát na teletextu televize NOVA na
práci na ropných plošinách; Česká televize/ČT4 sport - rozhovor Pavla Čapka se
sportovcem, vysílaný dne 9. srpna 2012 od 9:15 hodin na programu ČT4 Sport; Česká
televize/nekonkrétní program - stíţnost na pouţívání slova ghetto; Česká televize/ČT24
- reakce na odpověď Rady stěţovateli; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Family - stíţnost
na spot Imunel; Nekonkértní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na spot
Zlatopramen Radler; Česká televize/ČT4 Sport - stíţnost na golfové přenosy; Česká
televize/ČT1 - stíţnost na anglicismy v názvech profesí; Česká televize/nekonkrétní
program - stíţnost na neobjektivní informování o Sýrii; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na rychlou mluvu moderátorek a
pesimistické zprávy; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV - stíţnost na pořad Sexy výhra.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v

platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní řízení z moci úřední
pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Zprávy TV Prima, vysílaným dne 24. července 2012 od 18:55 hodin na
programu Prima family, který obsahoval reportáţ s názvem V Česku řádí nebezpečná
bakterie clostridie, zařadil bezdůvodně do vysílání záběry osoby podléhající fyzickému
utrpení způsobem, který sniţuje lidskou důstojnost. Reportáţ obsahovala záběry a
pokus o rozhovor s panem Františkem, který byl evidentně těţce nemocný, coţ
přiznává i reportérka konstatováním, ţe jeho zdravotní stav mu nedovolí reagovat. Jeho
vyjádření je pro informační hodnotu reportáţe zbytečné a bezpředmětné, tudíţ lze
záběry pana Františka označit za bezdůvodné zobrazení osoby fyzicky trpící, které
pouze sniţuje důstojnost nemocného pacienta.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 5. srpna 2012 odvysílal
od 20:20 hodin na programu NOVA pořad Farma, který obsahoval vulgarismy „hovno“
(09:55 a 10:04 od začátku pořadu), „nasrat“ (10:44 od začátku pořadu), „demente“
(13:48 od začátku pořadu) a „vyser“ (13:54 od začátku pořadu), čímţ porušil povinnost
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky,
kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je
však moţné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní
noviny, resp. reportáţe o tom, ţe od července se bude nově platit za některé léky, které
dříve byly bez doplatku, dne 21. června 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť
příspěvek divákům poskytl pouze neúplnou a zavádějící informaci, jelikoţ zcela
ignoroval fakt, ţe nově zavedený doplatek se týká pouze malých balení léků, přičemţ
větší balení pro chronické pacienty budou i nadále hrazena ze zdravotního pojištění.
Tím, ţe reportáţ opomenula podstatnou a úzce související informaci o totoţných lécích
pouze na předpis, došlo k hrubému informačnímu zkreslení, čím byly porušeny zásady
objektivity a vyváţenosti.
10-0-0
10. 2012/438/DRD/BEZ: Televize Přerov s.r.o.; Televize Přerov/5.-7.4.2012/není záznam
v odvysílané podobě - UPOZORNĚNÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 Televize
Přerov s.r.o., sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov, IČ: 28624882, správní řízení z
moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, ţe na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu

Televize Přerov, který nebyl záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť infotextová
část neobsahovala zvukový doprovod Rádia Rubi, který dle licence tvoří zvukovou
sloţku programu.
10-0-0
11. 2012/225/RUD/SBR: Stavební bytové družstvo Rožnov; INFOKANÁL Města Rožnov
pod Radhoštěm/11.11.2011 -porušení licenčních podmínek
- 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
21. srpna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Stavební bytové
druţstvo Roţnov, IČ: 00053732, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Roţnov pod
Radhoštěm, správní řízení vedené pro moţné porušení licenčních podmínek, kterého
se dopustil tím, ţe dne 11. listopadu 2011 na programu INFOKANÁL Města Roţnov pod
Radhoštěm vysílal pod svým logem vysílání programu Televize Beskyd provozovatele
TV Beskyd s.r.o.,aniţ by tuto skutečnost měl uvedenou v licenčních podmínkách, a to z
důvodu absence předchozího typově shodného upozornění podle ustanovení § 59
zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 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
Stavební bytové druţstvo Roţnov, IČ: 00053732, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61
Roţnov pod Radhoštěm, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe
dne 11. listopadu 2011 na programu INFOKANÁL Města Roţnov pod Radhoštěm
vysílal pod svým logem vysílání programu Televize Beskyd provozovatele TV Beskyd
s.r.o.,aniţ by tuto skutečnost měl uvedenou v licenčních podmínkách. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
12. 2012/263/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Zprávy TV
Prima/Místostarosta Libčic nad Vltavou, který vytáhl pistoli na občana/30. listopadu
2011/18:55 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 21. srpna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reportáţe Místostarosta Libčic nad Vltavou, který vytáhl pistoli na občana,
včetně jejího moderátorského uvedení ze studia, v rámci pořadu Zprávy TV Prima dne
30. listopadu 2011 od 18:55 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
13. 2011/1131/DRD/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo; Neposkytnutí informací o
tom, že orgánem dohledu je RRTV - po vyjádření
- 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
21. srpna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CoopTV,
telekomunikační druţstvo, sídlem K nádraţí 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČ:
29045029, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a
tím odpadl důvod správního řízení.
10-0-0
14.
2009/1202/LOJ/FTV:
FTV
Prima,
spol.
s
r.o.;
Prima/Lidé
a
Země/mut.14/30.8.09/09:08:10 - sponzor pořadu - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. června
2012, č.j. 6 As 25/2011, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl o pokračování v řízení o
kasační stíţnosti Rady podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 2.
2011, č.j. 11 A 129/2010, jímţ byla zrušena správní rozhodnutí Rady ze dne 5. ledna
2010, sp. zn. 2009/1202/LOJ/FTV, č.j. LOJ/144/2010 a sp. zn. 2009/1210/LOJ/FTV, č.j.
LOJ/146/2010, kterými byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši
2x 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
reklamy Lidé a Země, časopis (sponzor pořadu, mutace 14) dne 30. 8. 2009 v 9:08:10
hodin na program Prima televize a reklamy Lidé a Země, časopis (sponzor, mutace 13)
dne 9. 8. 2009 v 9:07:47 hodin na programu Prima televize, které nebyly řádně
odděleny od ostatních částí programu a které nebyly jako reklama ve vysílání
rozeznatelné a současně výše specifikovanou kasační stíţnost zamítl.
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 dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, platném v době spáchání správního deliktu, odvysíláním
obchodního sdělení Lidé a Země, časopis (sponzor pořadu, mutace 14) dne 30. 8. 2009
v 9:08:10 hodin na program Prima televize, neboť došlo k uplynutí jednoleté subjektivní
prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00
Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., ve znění platném v době spáchání správního deliktu, odvysíláním obchodního
sdělení Lidé a Země, časopis (sponzor pořadu, mutace 14) dne 30. 8. 2009 v 9:08:10
hodin na program Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky, reklamní prvky
spočívající zejména v dynamičnosti celé prezentace a odkazech na vlastnosti produktu.
Tyto je moţné spatřovat v náběhu „spotu“ spočívajícím v otáčející a přibliţující se
zeměkouli, jeţ by mohlo být způsobilé upozornit diváka, ţe se prostřednictvím tohoto
produktu dostane k reportáţím z nejrůznějších vzdálených krajů. Dále se jako
dynamické jeví tři za sebou jdoucí záběry na sněhové pole, vodopády a africkou vesnici,
coţ budí a naznačuje jakousi „šíři“ reportáţí, které jsou přinášeny prostřednictvím
produktu z míst od chladného severu aţ po horký africký kontinent. Záběr na putující
velbloudy navozuje v divákovi pocit exotiky, coţ je pro velkou část dnešní společnosti
velmi lákavé a budí to rovněţ pocit exkluzivity. Slogan „Za obzorem čeká svět…“

vyvolává v divákovi pocit, ţe koupí daného produktu se k tomuto prezentovanému
exotickému světu můţe snadno přiblíţit. V důsledku výše popsaných reklamních prvků
spadá obchodní sdělení nad rámec běţné prezentace produktu v rámci označení
sponzora a nabývá definičních znaků reklamy. Odvysílání dané reklamy nebylo zřetelně
nikterak odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání
rozeznatelné. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
15. 2009/1210/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Lidé a Země/mut
13/9.8.09/09:07:47 - sponzor pořadu - 50 000Kč
- 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 dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, platném v době spáchání správního deliktu, odvysíláním
obchodního sdělení Lidé a Země, časopis (sponzor, mutace 13) dne 9. 8. 2009 v
9:07:47 hodin na programu Prima televize, neboť došlo k uplynutí jednoleté subjektivní
prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00
Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., ve znění platném v době spáchání správního deliktu, odvysíláním obchodního
sdělení Lidé a Země, časopis (sponzor, mutace 13) dne 9. 8. 2009 v 9:07:47 hodin na
programu Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky, spočívající zejména v
dynamičnosti celé prezentace a odkazech na vlastnosti produktu. Tyto je moţné
spatřovat v náběhu „spotu“ spočívající v otáčející a přibliţující se zeměkouli, jeţ by
mohlo být způsobilé upozornit diváka, ţe se prostřednictvím tohoto produktu dostane k
reportáţím z nejrůznějších vzdálených krajů. Dále se jako dynamické jeví tři za sebou
jdoucí záběry na sněhové pole, vodopády a africkou vesnici, coţ budí a naznačuje
jakousi „šíři“ reportáţí, které jsou přinášeny prostřednictvím produktu z míst od
chladného severu aţ po horký africký kontinent. Záběr na putující velbloudy navozuje v
divákovi pocit exotiky, coţ je pro velkou část dnešní společnosti velmi lákavé a budí to
rovněţ pocit exkluzivity. Slogan „Za obzorem čeká svět…“ vyvolává v divákovi pocit, ţe
koupí daného produktu se k tomuto prezentovanému exotickému světu můţe snadno
přiblíţit.V důsledku výše popsaných reklamních prvků spadá obchodní sdělení nad
rámec běţné prezentace produktu v rámci označení sponzora a nabývá definičních
znaků reklamy. Odvysílání dané reklamy nebylo zřetelně nikterak odděleno od ostatních
částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné. Rada provozovateli
televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
16. 2010/301/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II (3)/Zoo
York/25.2.2010/17:40 - 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července
2012, č.j. 8 As 81/2011, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
31. května 2011, č.j. 8 A 41/2011-37, jímţ byla zamítnuta ţaloba na zrušení správního
rozhodnutí Rady ze 14. července 2010, kterým byla provozovateli CET 21 spol., s r. o.

uloţena pokuta ve výši 100.000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 25. února 2010 od 17:40 hodin
na programu Nova odvysílal pořad Kriminálka New York II (3), který obsahuje výjevy
násilí a realistické aţ naturalistické záběry zkoumání mrtvých těl a jejich částí, které jsou
způsobilé ohrozit psychický, ale i mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k 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.
10-0-0
17. 2006/362/kov/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VyVolení 2/14.3.2006/18:34 + 21:20
- 200 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2012,
č.j. 7A 10/2010-208-220, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele, FTV Prima, spol.
s r.o., proti rozhodnutím Rady ze dne 30. listopadu 2006, č.j. jfu/8639/06, sp.zn.
2006/362/kov/FTV, dále ze dne 30. listopadu 2006, č.j. jfu/8640/06, sp.zn.
2006/363/kov/FTV a rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2006, č.j. jfu/8681/06, sp.zn.
2006/364/kov/FTV, jimiţ byly provozovateli uloţeny pokuty ve výši 200 000 Kč, 250 000
Kč a 200 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
za odvysílání pořadu VyVolení dne 14. března 2006 od 18:34 hodin a 21:20 hodin, dne
15. března 2006 od 18:34 a 19:52 hodin a dne 16. března 2006 od 21:20 hodin, to vše
na programu Prima televize.
9-0-0
18. 2012/518/had/WAL: WALMARK a.s.; DECOLEN- podané vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, společnosti Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, IČ
CZ00536016, objasňujícím skutečnosti ve věci reklamy na přípravek DECOLEN, která
byla odvysílána premiérově dne 1. 6. 2012 od 7:16:54 hodin na programu Óčko.
10-0-0
- Rada postupuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv stíţnost občanského sdruţení
Unicampus o. s., ve věci reklamy na doplněk stravy DECOLEN, která byla odvysílána
premiérově dne 1. 6. 2012 od 7:16:54 hodin na programu Óčko, a ţádá o posouzení
kategorizace přípravku DECOLEN.
9-0-0
19. 2012/618/had/DAC: DACOM Pharma s. r. o.; Hyalfit/3.3./2012/teleshopping/NOVA sdělení zadavatele
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, společnosti DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská
365, 697 07 Kyjov, ve věci objasnění tvrzení obsaţených v teleshoppingovém spotu
Hyalfit a Colafit, odvysílaném dne 3. března 2012 v 10:47 hodin na programu Nova.
10-0-0
20. 0533(2012): CET 21 spol. s r.o.; NOVA/První krok/18.4.2012 od 20:00 hodin - podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele, CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu se v
epizodě seriálu První krok, odvysílané dne 18. dubna 2012 od 20:00 hodin na programu
Nova, vyskytují viditelná loga Nike a téţ poděkování firmě Nike v závěrečných titulcích,
aniţ by byl pořad označen jako obsahující umístění produktu.
10-0-0
21. 0520(2012): TV GIMI, a.s.; GIMI/anketa na téma církevních restitucí/23.-26. duben
2012 - po podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání TV GIMI, a.s., IČ:
25156527, se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice, k vysílání ankety

na téma církevních restitucí na programu GIMI v období 23.-26. dubna 2012 s výrokem
ve smyslu, ţe kněţí sexuálně zneuţívají děti.
10-0-0
22. 0587(2012): různí; Monitoring internetových stránek hokejových a fotbalových
klubů
- 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
sluţbách na vyţádání 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, ţádá
společnost FK Mladá Boleslav a.s., sídlem U stadionu 1118/II, Mladá Boleslav, PSČ
293 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese http://tvbolka.cz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 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
sluţbách na vyţádání 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, ţádá
společnost Slezský FC Opava, a.s., sídlem Lipová 105/2, Opava, PSČ 746 01, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání dostupné v rámci internetových stránek umístěných na
adrese http://www.sfc.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 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
sluţbách na vyţádání 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, ţádá
společnost KOMETA GROUP, a.s., sídlem Křídlovická 34, Brno, PSČ 603 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání dostupné v rámci internetových stránek umístěných na
adrese http://www.hc-kometa.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 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
sluţbách na vyţádání 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, ţádá
společnost eSports.cz, s.r.o., sídlem Jeřabinová 836/30, Plzeň, PSČ 326 00, o podání
vysvětlení, zda má rozhodující vliv na výběr a uspořádání pořadů umístěných na
internetových stránkách dostupných na adrese http://tv.onlajny.cz. A pokud ano, z
jakého důvodu doposud Radě neoznámila, ţe na dané internetové adrese poskytuje
audiovizuální mediální sluţbu na vyţádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
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
sluţbách na vyţádání 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, ţádá
společnost SK Sigma Olomouc a.s., sídlem Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ 771
00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné v rámci internetových stránek

umístěných na adrese http://www.sigmafotbal.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
23. 2012/605/dol/SDP: StockholmDream Production, s.r.o.; Žádost o zápis nelineární
služby ALL TELEVISION
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele
StockholmDream Production, s. r. o., ze dne 9. července 2012, doručeného Radě dne
12. července 2012, toto potvrzení: Poskytovatel StockholmDream Production, s. r. o.,
IČ: 289 47 223, se sídlem ve Velkých Popovicích, Petříkov 19, PSČ 251 69, byl dne 21.
srpna 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je
poskytována ode dne 13. července 2012 pod názvem ALL TELEVISION, umístěná na
internetové adrese www.alltv.cz
10-0-0
24. 2012/606/dol/BUP: Burda Praha, spol. s r. o.; Žádost o zápis nelineární služby JOY
TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Burda
Praha, spol. s r. o., doručeného Radě dne 10. července 2012, toto potvrzení:
Poskytovatel Burda Praha, spol. s r. o., IČ: 152 73 598, se sídlem v Praze 3,
Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, byl dne 21. srpna 2012 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání;
audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 28. května 2012 pod
názvem JOY TV, umístěná na internetové adrese www.joyonline.cz/joy-tv
10-0-0
25. 2012/607/dol/BUR: BURDA Média 2000 s.r.o.; Žádost o zápis nelineární služby Elle
TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Burda
Media 2000 s. r. o., doručeného Radě dne 10. července 2012, toto potvrzení:
Poskytovatel Burda Media 2000 s. r. o., IČ: 256 11 518, se sídlem v Praze 6, Na
Zátorce 90/1, PSČ 1690 00, byl dne 21. srpna 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální
mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. června 2010 pod názvem Elle
TV, umístěná na internetové adrese www.elle.cz/elle-tv
10-0-0
26. 2012/561/dol/HCS: HC Sparta Praha a.s.; Žádost o evidenci nelineární služby REDS
TV
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby RedsTV, HC Sparta
Praha, a. s., IČ 618 60 875, se sídlem v Praze 7, TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou
419, PSČ: 170 00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby
9-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele HC Sparta
Praha, a. s., ze dne 23. července 2012, doručeného Radě dne 27. července 2012, toto
potvrzení: Poskytovatel HC Sparta Praha, a. s., IČ: 618 60 875, se sídlem v Praze 7,
TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou 419, PSČ: 170 00, byl dne 21. srpna 2012 zapsán
do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. června
2010 (v době před účinností zákona č. 132/2010 Sb. ode dne 8. září 2005) pod názvem
RedsTV, umístěná na internetové adrese www.hcsparta.cz/redstv
9-0-0
27. 0468(2012): Gama media s.r.o. - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlením dle § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
poskytovatele Gama media s.r.o., IČ 25028499, sídlem Bělehradská 360, 434 01 Most
ve věci obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Regionální zpravodajský
server, dostupné na internetové adrese www.alfatv.cz.
10-0-0
28. 2012/316/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Náchod 103,6 MHz / 100
W; Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 W; Třebíč 97,6
MHz, alt. 96,9 MHz, alt. 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W. Žádost o změny vysílacích
stanovišť: Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W; Trutnov město 104,4 / 200 W;, Písek
město 2 101,5 MHz / 200 W; Jihlava Hosov 90,3 MHz / 200 W
- 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 ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště TRUTNOV 2 104,4 MHz / 200 W souřadnice stanoviště WGS 84
(LON, LAT) 15E5425 / 50N3324 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15N4944 /
50N3116, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452
70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště TRUTNOV 2 104,4 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84
(LON, LAT) 15E5425 / 50N3324 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15N4944 /
50N3116
10-0-0
29. 2012/572/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio Faktor; udělení transformační
licence
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, 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 Hitrádio Faktor na
kmitočtu 104,3 MHz o vyzářeném výkonu 31,5 kW z vysílacího stanoviště České
Budějovice, kmitočtu 88,0 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Český Krumlov, kmitočtu 87,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Kaplice, kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Pelhřimov, kmitočtu 93,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Písek,

kmitočtu 88,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tábor, kmitočtu
94,6 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec a
kmitočtu 90,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Strakonice na
dobu do 10. října 2025
10-0-0
30. 2012/264/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Ostrava město
99,9 MHz / 100 W
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na základě ustanovení § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle
ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), přijala ve věci ţádosti
provozovatele Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790 se sídlem Gorkého 970/45, 602 00
Brno, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 100
W toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem Rádio Student, s.r.o.,
ve věci ţádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava
město 99,9 MHz / 100 W z důvodu zpětvzetí ţádosti
10-0-0
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 100 W
10-0-0
31. 2012/325/zab: vyhlášení licenčního řízení v pásmu středních vln na celoplošné
rozhlasové vysílání s využitím kmitočtu Líbeznice 1233 kHz / 10 kW
32. 2012/632/hak/PAL: Rádio Pálava s.r.o.; Rádio Jih, žádost o změnu LP, úprava
podílu mluveného slova
- Rada neuděluje provozovateli Rádio Pálava, s.r.o. IČ: 26230780 se sídlem Brněnská
3163/38, 695 01 Hodonín souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Jih
(licence Ru/347/00), dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek, konkrétně ve změně podílu mluveného slova, který by se z
původních 12% změnil na rozpětí podílu mluveného slova 3 – 21%, protoţe
poţadovaná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení
8-1-1
33. 0633(2012): COUNTRY RADIO s.r.o.; COUNTRY RADIO, 9.7. 2012, 00:00-24:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu COUNTRY RADIO provozovatele
COUNTRY RADIO, s. r.o. z pondělí 9. července 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a
shledala, ţe vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v
souladu s platnými licenčními podmínkami
10-0-0
34. 2012/629/STR/Rou: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice - analýza vysílání na kmitočtu
Jihlava 99,4 MHz / 800 W
- 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto usnesení: Rada zahajuje se společností

Route Radio, s.r.o., program Rádio Dálnice (licence č.j. koz/516/09, sp. zn.
2008/934/zab), IČ: 27852474, sídlem Stavební 992 Ostrava, PSČ 708 00, správní řízení
z moci úřední pro moţné porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, neplnění licenčních
podmínek a nedodrţení základní programové specifikace, kterých se dopustil tím, ţe
prostřednictvím souboru technických parametrů Jihlava – Pávov 99,4 MHz / 0,8 kW šířil
vysílání programu Radia Čas Dyje. Rada provozovateli rozhlasového vysílání stanovuje
lhůtu k vyjádření 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto usnesení: Rada zahajuje se společností
Radiospol, s.r.o., program Radio Čas Dyje (licence č.j. Ru 18/06), IČ: 27666395, sídlem
J.Suka 2943/3 Hodonín, PSČ 695 03, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající nedodrţení územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů, kterého se dopustil tím, ţe šířil program Radia Čas Dyje
prostřednictvím souboru technických parametrů Jihlava – Pávov 99,4 MHz / 0,8 kW.
Rada provozovateli rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k vyjádření 10 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení.
10-0-0
35. 0626(2012): Český rozhlas, uveřejnění odpovědi
- Rada se seznámila s ţádostí JUDr. Jiřího Trnky (č.j. 7109/2012) o uveřejnění
odpovědi, kterého se domáhá na ČRo 1 - Radioţurnálu.
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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydává toto usnesení: Rada zahajuje s
provozovatelem Český rozhlas, program ČRo 1 - Radioţurnál (provozovatel vysílání ze
zákona), sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne
17. července 2012 odvysílal od 12:00 hodin pořad Ozvěny dne, ve kterém byla
zveřejněna neobjektivní skutková tvrzení.
9-0-1
36. 0628(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Rádio
Bohemia, spol. s r.o. (program KISS Jiţní Čechy; 87,8 MHz České Budějovice) dne 8.
srpna 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 8. srpna 2012,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 8.
srpna 2012, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec
Králové) dne 8. srpna 2012, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 96,6 MHz Praha)
dne 27. července 2012, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz
Praha) dne 8. srpna 2012 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ
HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 8. srpna 2012
10-0-0
- Rada vyţádá od provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Rádio Bohemia,
spol. s r.o. informace o objednavateli (zadavateli) reklamy na Herny bary Domino, která

byla odvysílána dne 8. srpna 2012 v 7:17:20 hodin na programu KISS Jiţní Čechy (87,8
MHz České Budějovice)
10-0-0
- Rada vyţádá od provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Star Promotion,
s.r.o. informace o objednavateli (zadavateli) reklamy na hernu Playland, která byla
odvysílána dne 8. srpna 2012 v 6:46:18 hodin, 8:13:05 hodin a 14:00:22 hodin na
programu Radio HEY! Profil (95,7 MHz Hradec Králové)
10-0-0
- Rada vyţádá od provozovatele vysílání, společnosti LONDA spol. s r. o., informace o
zadavateli reklamy na mast Kartalin, která byla odvysílána dne 27. července 2012 v
čase 7:47:50 hodin, 10:49:19 hodin a 16:50:10 hodin na programu RÁDIO IMPULS
(96,6 MHz Praha)
10-0-0
- Rada vyţádá od SÚKL stanovisko k tvrzením obsaţeným v reklamě na mast Kartalin,
která byla odvysílána dne 27. července 2012 v čase 7:47:50 hodin, 10:49:19 hodin a
16:50:10 hodin na programu RÁDIO IMPULS (96,6 MHz Praha)
9-0-0
37. 0630(2012): informace o žádostech o poskytnutí informací
- Rada se seznámila s informací o ţádosti advokáta Mgr. Ludvíka Kummera, ţádosti
společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. a o ţádosti společnosti RADIO BONTON a. s. o
poskytnutí informací
10-0-0
38. 0597(2012): Planet A, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – změny ostatních skutečností oznámené po zákonem stanovené
lhůtě – oznámení, upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Planet A, a.s., IČ: 005 37 012, se
sídlem Praha 4 - Michle, Jemnická 326/11, PSČ 140 00, (registrace sp. zn.:
2008/243/cun/Pla, č.j.: cun/2013/08, ze dne 19. března 2008) spočívající v završení
vnitrostátní fúze sloučením, společnosti Planet A, a.s. (nástupnická společnost) a
společnosti Kasten Net, spol. s r.o., IČ: 629 56 582, se sídlem Větrná 145, 277 11
Neratovice (zanikající společnost) dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu
podání ze dne 19. července 2012, č.j.: 6746
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Planet A, a.s., IČ: 005 37 012, se sídlem Praha 4 Michle, Jemnická 326/11, PSČ 140 00, (registrace sp. zn.: 2008/243/cun/Pla, č.j.:
cun/2013/08, ze dne 19. března 2008) dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě oznámil
změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci po lhůtě stanovené
zákonem a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
39. 0621(2012): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo Praha 4, Za Brumluvkou 266/2, PSČ 140 22, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a pozemních vysílačů č.j.Rg/32/05 ze dne
26. července 2005, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
český televizní program fanda; dle podání č.j. 6991, doručeného dne 1. srpna 2012.
10-0-0

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766,
sídlo České Budějovice, Bezdrevská 1082/9, PSČ 370 11, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/5/96, ze dne 4. června 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy
české: fanda, ŠLÁGR TV, regionalnitelevize.cz, SPORT2, JIHOČESKÁ TELEVIZE; dle
podání č.j. 6912 doručeného dne 27. července 2012.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SELF Servis, spol. s r.o., IČ
18826016, sídlo Brno, Pálavské náměstí 11 PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/70/96, ze dne 1. listopadu 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní
program fanda; dle podání č.j. 7302 doručeného dne 13.8.2012.
10-0-0
40. 0625(2012): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 13 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
41. 0631(2012): Ústavní soud České republiky - žádost o vyjádření k návrhu
Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení čl. IV bodu 3 a 5 přechodných
ustanovení zákona č. 304/2007 Sb.
- Rada se seznámila s ţádostí Ústavního soudu České republiky, sp.zn. Pl. ÚS 8/09, o
stanovisko Rady k návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení čl. IV
bodu 3, bodu 5 a věty druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., a souhlasí s
předloţeným návrhem vyjádření
10-0-0
42. 0604(2012): Zpráva z 35. zasedání EPRA v Portoroži
- Rada bere na vědomí informaci z 35. zasedání EPRA v Portoroţi.
10-0-0
43. 0484(2012): Setkání CERF v Bratislavě
- Rada bere na vědomí informaci o setkání Středoevropského fóra regulátorů v
Bratislavě a účastí pověřuje předsedkyni RRTV, Pavla Foltána, Ivana Krejčího a Milana
Boušku.
10-0-0
44. 2010/622/zab/BON: RADIO BONTON a. s. / Radio Bonton; žádost o přidělení
kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hradec
Králové
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 10A 70/2012-41 ze
dne 23. července 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2010/622/zab/BON ze dne 14. 2. 2012 o neudělení souhlasu provozovateli RADIO
BONTON a. s. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci a změnou
územního rozsahu přidělením kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z
vysílacího stanoviště Hradec Králové z důvodu negativního stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
čj. 10A 70/2012-41 ze dne 23. července 2012
0-10-0

- Rada analogicky podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu ţádá předsedu Rady
Českého telekomunikačního úřadu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-6432/2012-613 ze dne 23. ledna 2012
10-0-0
- Rada vyrozumívá ţadatele RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120
00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 60192682, o stanovisku Českého
telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-6432/2012-613 ze dne 23. ledna 2012 a o ţádosti
Rady o potvrzení nebo změnu tohoto závazného stanoviska předsedou Rady Českého
telekomunikačního úřadu
8-2-0
ověřovatel:
Z. Malach

