Zápis z 15. zasedání, konaného dne 20. 8. 2013
Přítomni: Kalistová, Foltán, Jehlička, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí,
Bouška, Matulka
Omluveni: Bezouška, Kostrhun
Ověřovatel: Malach

1. Schválení programu 15. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2013/207/FOL/Vit: Vitabalans CZ,s.r.o.; Studio BK s.r.o./doplněk stravy Arthro
Balance/13. listopadu 2012/ 6:54:53 a 7:51:43/ FREKVENCE 1/ chybící text "doplněk
stravy"_zadání a zpracování reklamy_PO VYJÁDŘENÍ_DOKAZOVÁNÍ_čas: 13:30 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o společném řízení ve věcech
vedených pod sp. zn. 2013/207/FOL/Vit a 2013/430/FOL/Stu. Věc je nadále vedena pod
sp. zn. 2013/207/FOL/Vit
9-0-0
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/207/FOL/Vit provedla důkaz vyslechnutím
záznamu reklamy na doplněk stravy Arthro Balance, která byla odvysílána dne 13.
listopadu 2012 v časech 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin na programu FREKVENCE 1
9-0-0
3. 2013/322/FOL/Jan: Jana Pokorná; Radio Čas s.r.o./18.2.2013/8:30:24,11:27:08 a
13:57:18/ RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)/doplňky stravy M. J. Beta/chybící text
"doplněk stravy"_zadání a zpracování reklamy_PO VYJÁDŘENÍ_DOKAZOVÁNÍ_čas:
13:40 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o společném řízení ve věcech
vedených pod sp. zn. 2013/322/FOL/Jan a 2013/530/FOL/Rad. Věc je nadále vedena
pod sp. zn. 2013/322/FOL/Jan
9-0-0
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/322/FOL/Jan provedla důkaz
vyslechnutím záznamu reklamy na doplňky stravy M. J. Beta, která byla odvysílána dne
18. února 2013 v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu
RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)
8-0-0
4. 2013/539/FIA/TV : TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309 /ACTIVE TV – licence k televiznímu
vysílání prostřednictvím družice – nařízené ústní jednání dne 20. srpna 2013, ve 13:50
hodin
- Rada uděluje společnosti 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, dle § 25 zákona č.
231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
na 12 let; název (označení) programu: ACTIVE TV; základní programová specifikace:
Teleshoppingová a reklamní televize; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela
nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání:
český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 6330 ze dne 20.
června 2013 ve znění doplnění ze dne 23. července 2013, č.j.: 7434.

9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské
republiky, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti 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, k televiznímu vysílání
programu ACTIVE TV šířeného prostřednictvím družice se základní programovou
specifikací: Teleshoppingová a reklamní televize; hlavní jazyk vysílání: český jazyk
9-0-0
5. 2013/495/bar/JUK: JUKE BOX, spol. s r. o. / Radio Čas; žádost o udělení licence k
provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů –
nařízené ústní jednání 20. 8. 2013 ve 14.10 hod.
- Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JUKE BOX,
spol. s r. o. se sídlem Karla Svobody 95/130, 725 27 Ostrava-Plesná, identifikační číslo
25396676, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání
programu Radio Čas šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8 let
9-0-0
6. 2013/541/zem/SPO: SPORT 5 a.s.;/Sport 5; řízení o udělení licence k zemskému
digitálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím vysílačů - ústní jednání dne 20. srpna
2013, 14:30 h
- Rada uděluje společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1059/1, PSČ 110 00, licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: SPORT 5 základní
programová specifikace: přímé přenosy, záznamy, sestřihy, magazíny a historické
dokumenty z prostředí sportu; územní rozsah vysílání: Praha a Středočeský kraj, v
souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-72 791/2013-613
ze dne 10. července 2013, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový
rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti ze dne
19. června 2013, č.j. 6317, ve znění doplnění a vyjádření ze dne 19., 25. a 30. července
2013, č.j. 7370, 7516 a 7696.
9-0-0
7. 2013/654/zem/SPO: SPORT 5 a.s./SPORT 5; licenční řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice - ústní jednání dne
20. srpna 2013, 14:40 h
- Rada uděluje společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1059/1, PSČ 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název)
programu: SPORT 5 základní programová specifikace: přímé přenosy, záznamy,
sestřihy, magazíny a historické dokumenty z prostředí sportu; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 5. srpna 2013, č.j. 7850.
9-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, k
televiznímu vysílání programu SPORT 5 se základní programovou specifikací: přímé
přenosy, záznamy, sestřihy, magazíny a historické dokumenty z prostředí sportu; hlavní
jazyk vysílání: český, šířeného prostřednictvím družice, regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.:
Slovenské republiky
9-0-0

8. 2013/636/sve/Vyš: Vyškovská TV, s.r.o./Kuřimský magazín - licence k místnímu
televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů - nařízené ústní
jednání dne 20. srpna 2013 v 14:50 hodin
- Rada uděluje právnické osobě Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, sídlo: Vyškov,
Smetanovo nábřeží 523/39, PSČ 682 01, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
na 12 let; název (označení) programu: Kuřimský městský informační program; základní
programová specifikace: městský informační program; územní rozsah vysílání - výčet
katastrálních území a okresů: 677655 Kuřim, okres Brno - venkov; hlavní jazyk vysílání:
čeština; v rozsahu dle žádosti č.j. 7369 doručené dne 19. července 2013.
9-0-0
9. 2013/426/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas XI (20)/Otec
nevěsty/11.4.2013/17:35 - naturalistické scény následků násilí
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2013/426/LOJ/CET provedla dokazování
zhlédnutím audiovizuálního záznamu pořadu Kriminálka Las Vegas XI (20),
odvysílaného dne 11. dubna 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA.
9-0-0
10. 2013/41/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Lidé na
Facebooku
svolávají
k
poklidnému
shromáždění
před
klatovskou
radnicí/19.10.2012/18:55 - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/41/DRD/FTV provedla důkaz listinou,
respektive výtiskem článku „Starosta Klatov se účastnil protestní akce, na náměstí byl
pod palbou otázek a kritiky.“ publikovaného dne 26. října 2012 na internetových
stránkách regionpodlupou.cz, který tvořil přílohu vyjádření účastníka řízení (č.j.
2094/2013).
9-0-0
- 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 20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvku Lidé se na Facebooku svolávají
k poklidnému shromáždění před klatovskou radnicí, dne 19. října 2012 v 18:55 hodin na
programu Prima family, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení řízení.
9-0-0
11. 2013/42/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Společná
vláda ČSSD a KSČM je zase o něco blíž/21.10.2012/18:55 - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/42/DRD/FTV provedla důkaz listinou,
respektive programovým dokumentem KSČM "Socialismus pro 21. století" z
internetových stránek www.kscm.cz, který tvořil přílohu vyjádření účastníka řízení (č.j.
2091/2013).
9-0-0
- 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
20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.,

IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvku Společná vláda ČSSD a KSČM
je zase o něco blíž, dne 21. října 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family, neboť
se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
7-2-0
12. 2012/741/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova Cinema/Hostel 2/1.a 2.9.2012/22:00 a
02:00 a fanda/30.12.2012/22:30 - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/741/DRD/CET provedla důkaz listinami,
které tvořily přílohu vyjádření účastníka řízení (č.j. 3052/2013), s výjimkou důkazů
označených účastníkem jako č. 10 a 11, které nebyly Radě doručeny.
9-0-0
- 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
20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním pořadu (filmu) Hostel 2, dne 1. září 2012 od 22:00 hodin na programu Nova
Cinema, dne 2. září 2012 od 02:00 hodin na programu Nova Cinema a dne 30. prosince
2012 od 22:30 hodin na programu fanda, z důvodu absence předchozího typově
shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
filmu Hostel 2, dne 1. září 2012 od 22:00 hodin na programu Nova Cinema, dne 2. září
2012 od 02:00 hodin na programu Nova Cinema a dne 30. prosince 2012 od 22:30
hodin na programu fanda, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání
pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, konkrétně
tím, že uvedený pořad obsahoval četné násilné scény o vysoké explicitnosti a současně
drastičnosti, tedy scény které zobrazovaly hrubé samoúčelné násilí. Jednalo se o scény
(v čase filmu), kdy trýznitelé rozřezávají mladému muži zaživa břicho skalpelem a
vytahují mu rukama vnitřnosti (střeva) z břišní dutiny (00:06:40 - 00:06:45), kdy dochází
k umučení studentky Lorny ženou koupající se v její krvi (00:54:18 - 00:59:32), kdy
jeden ze sadistů omylem pořeže týranou dívku rozbrušovačkou v obličeji (01:39:50 01:40:17), kdy dochází k mučení muže formou vivisekce a následnému kanibalismu
(01:41:57 - 01:43:01) a kdy se hlavní hrdinka vykoupí za užití sadismu (ustřihnutí penisu
zahradnickými nůžkami) vůči původnímu mučiteli (01:49:38 - 01:51:34). Těchto pět scén
zobrazuje deviantní sadistické, sexuálně sadistické či kanibalistické násilí. Explicitně je
zde vyobrazeno mučení, týrání a mrzačení s následkem smrti, přičemž v uvedených
scénách se jedná o hrubé samoúčelné násilí spojené s intenzivním utrpením oběti.
Scény zobrazují násilí, které přesahuje rámec běžné lidské zkušenosti, a expozice
takovým obrazům je pro zdravé nedeviantní jedince (děti i dospělé) traumatizující. Pro
děti a mladistvé je potom tento snímek zcela nevhodný a v uvedených pěti scénách má
potenciál narušit především jejich psychický vývoj. U dětského diváka muže v případě
zhlédnutí předmětného pořadu nastat až negativní účinek dlouhodobějšího a

intenzivnějšího rázu, který může přispět k psychické dekompenzaci, přičemž předmětný
pořad, respektive jeho zhlédnutí dětským divákem může u takovéhoto diváka přispět k
existující dispozici k agresivnímu (případně deviantnímu) jednání. Tento snímek nelze
proto považovat za vhodný pro zařazení do běžné vysílací skladby celoplošného média
v jakékoliv vysílací době. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
9-0-0
13. 2011/472/zab/KAL: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Rádio "dobrý den" - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz
/ 100 W na 200 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Dobrý den,
spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01 změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio "dobrý den" (licence sp. zn.
2006/1019/zab/KAL), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače ze stanoviště Turnov 98,8
MHz / 100 W na 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio Dobrý den,
spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio "dobrý den" (licence sp. zn.
2006/1019/zab/KAL), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače na stanovišti Turnov 98,8
MHz / 100 W na 200 W, souřadnice WGS 84: 15 08 51 / 50 35 24
10-0-0
14. 2013/662/zab/NON: NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Tebíč 101,7 MHz / 200
W - zastavení řízení
- 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), vydává toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti NONSTOP s.r.o.
IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání programu Rádio Krokodýl (licence
sp. zn.: 2012/184/zab, č.j. STR/1908/2013) ve změně stanoviště kmitočtu Třebíč 101,7
MHz / 200 W se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť
žadatel vzal svou žádost zpět
10-0-0
15. 2012/663/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Děčín - město 2 92,0 MHz / 100
W - zastavení řízení
- 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), vydává toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Gama media s.r.o.
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání programu Gama Rádio (licence sp.
zn. 2008/1044/CUN/PRO) spočívající v přidělení kmitočtu Děčín město 2 92,0 MHz /
100 W, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel
vzal svou žádost zpět
10-0-0

16. 2013/17/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Česká Lípa 99,1 MHz, alt. 106,3
MHz, alt. 91,3 MHz / 200 W - zastavení řízení
- 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), vydává toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Gama media s.r.o.
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání programu Gama Rádio (licence sp.
zn. 2008/1044/CUN/PRO) spočívající v přidělení kmitočtu Česká Lípa město 99,1 MHz /
200 W, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel
vzal svou žádost zpět
10-0-0
17. 2012/663/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Sokolov - město 105,2 MHz / 100
W - zastavení řízení
- 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), vydává toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Gama media s.r.o.
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání programu Gama Rádio (licence sp.
zn. 2008/1044/CUN/PRO) spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov II 105,2 MHz / 100
W, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel vzal
svou žádost zpět
10-0-0
18. 2013/674/CUN/4S : 4S PRODUCTION, a.s. / Expres radio; žádost o udělení
předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519,
150 00 Praha-Smíchov, identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas s převodem
obchodního podílu ve společnosti provozovatele na třetí osobu (licence udělena
rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 100% podílu jediného akcionáře MAFRA
MEDIA, s.r.o. na obchodní společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH.
10-0-0
19. 2013/672/CUN/RKR: RKR s.r.o. / Classic FM; žádost o udělení předchozího
souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada uděluje provozovateli RKR s. r. o. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00
Praha-Smíchov, identifikační číslo 60198184, předchozí souhlas s převodem
obchodního podílu ve společnosti provozovatele na třetí osobu (licence udělena
rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu 100% podílu jediného společníka
MAFRA MEDIA, s.r.o. na obchodní společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft
mbH.
10-0-0
20. 2013/618/bar/4S : 4S PRODUCTION, a. s. / Expres radio; žádost o udělení souhlasu
se změnou seznamu akcionářů
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 PrahaSmíchov, identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas se změnou skutečností

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Expres
radio prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj.
Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. spočívající ve změně seznamu akcionářů v důsledku fúze jediného
akcionáře se společností MAFRA, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov, identifikační číslo 45313351
9-0-0
21. 2013/617/bar/RKR: RKR s. r. o. / Classic FM; žádost o udělení souhlasu se změnou
seznamu společníků a zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli RKR s. r. o. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov,
identifikační číslo 60198184, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Classic FM
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01
ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající ve změně seznamu společníků v důsledku fúze jediného společníka se
společností MAFRA, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov,
identifikační číslo 45313351, a s tím související změně zakladatelské listiny
provozovatele
10-0-0
22. 2013/675/zab: Gama media s.r.o. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Česká Lípa 99,1 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa město 99,1
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 31 30 / 50 41 35 se lhůtou pro doručení žádostí
do 25. září 2013
10-0-0
23. 2013/671/zab: Gama media s.r.o. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů - Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 2 92,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 11 / 50 46 21 se lhůtou pro doručení žádostí do 30.
září 2013
10-0-0
24. 2013/673/STR/Gam: Gama media s.r.o.; podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů - Cheb - Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Cheb Špitálský vrch 105,8
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12 se lhůtou pro doručení žádostí
do 14. října 2013.
9-0-0
25. 2013/525/STR/Rád: Rádio Tep a.s._RADIO TEP/Rádio BLANÍK; transformační
licence
- Rada uděluje společnosti Rádio Tep, a.s., IČ: 64049001 se sídlem Stroupežnického
1422/2, Ústí nad Labem 1, PSČ 400 01, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO TEP / Rádio
BLANÍK (licence Ru 278/00) se souborem technických parametrů Teplice 100,6 MHz / 2
kW na dobu do 10. října 2025
10-0-0

26. 2013/545/bar/RAD: RADIO PROGLAS s. r. o. / RADIO PROGLAS; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti RADIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602
00 Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO PROGLAS
na kmitočtu 92,3 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště České
Budějovice, kmitočtu 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště
Písek a kmitočtu 88,7 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Tábor na
dobu do 10. října 2025
10-0-0
27. 2013/546/bar/RAD: RADIO PROGLAS s. r. o. / RADIO PROGLAS; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti RADIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602
00 Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO PROGLAS
na kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2,88 kW z vysílacího stanoviště Brno,
kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Bystřice pod
Hostýnem, kmitočtu 93,3 MHz o vyzářeném výkonu 20 kW z vysílacího stanoviště
Jeseník, kmitočtu 97,9 MHz o vyzářeném výkonu 20 kW z vysílacího stanoviště Liberec,
kmitočtu 96,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Příbram,
kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod,
kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2 kW z vysílacího stanoviště Nové Hrady,
kmitočtu 96,4 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu
104,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Klobouky,
kmitočtu 100,6 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí,
kmitočtu 107,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Znojmo a
kmitočtu 104,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 kW z vysílacího stanoviště Žďár nad
Sázavou na dobu do 10. října 2025
10-0-0
28. 0646(2013): LONDA spol. s r. o. / Rádio Impuls AM; zánik platnosti licence
- Rada bere na vědomí žádost provozovatele LONDA spol. s r. o. o ukončení vysílání
rozhlasového programu Rádio Impuls AM na základě licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. 2012/352/zab ze dne 8. 1. 2013, a to ke dni 27. 7. 2013, a vydává o této
skutečnosti osvědčení
10-0-0
29. 0670(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stížnostmi ( č.j. 7950/2013, 7715/2013, 7792/2013, 7793/2013,
7794/2013, 7795/2013, 7796/2013, 7799/2013, 7800/2013) posluchačů na pořad
„Dvacet minut Radiožurnálu“, který byl odvysílán dne 30. července 2013 od 17:06 hodin
a jehož hostem byl Karel Roztočil / Goldmann (1 - 9); Rada se seznámila se stížností
(č.j. 7791/2013) posluchače na hudební skladbu, která dle vyjádření posluchače
obsahuje vulgarismy (10); Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 7808/2013)
provozovatele LONDA, s.r.o. ohledně dostupnosti služeb webových stránek
www.impuls.cz a shledala, že k porušení soutěžních podmínek hry „Haló tady Impulsovi
o Villu Gratis za 3 miliony“ nedošlo (11).
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu „Sexuální turista Franta Šulek“, který byl
odvysílán v rámci ranního vysílacího bloku „Nový ranní mejdan“ dne 4. července 2013
od 7:24 hodin na programu Fajn Radio (12).
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyzývá provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, sídlem Koperníkova
794/6, Praha 2, PSČ 120 00, k podání vysvětlení ve věci odvysílání pořadu „Sexuální
turista Franta Šulek“ dne 4. července 2013 od 7:24 na programu Fajn radio, který mohl
být v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g), podle kterého je provozovatel
povinen 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. Pro podání
vysvětlení Rada stanovuje lhůtu 10 dnů ode dne doručení výzvy k podání vysvětlení
(12).
10-0-0
- Rada zadá zpracování znaleckého posudku pořadu „Sexuální turista Franta Šulek“,
který byl odvysílán dne 4. července 2013 od 7:24 na programu Fajn radio a který mohl
být v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g), podle kterého je provozovatel
povinen 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 (12).
10-0-0
30. 0658(2013): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Gama media s.r.o. (program Gama Rádio; 107,9 MHz Karlovy Vary) dne 29. července
2013, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne 29. července
2013, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; 107,3 MHz Pardubice) dne 29.
července 2013, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 99,7 MHz Praha) dne
29. července 2013, Route Radio s.r.o. (program Rádio Dálnice; 99,4 MHz Jihlava) dne
29. července 2013, LONDA spol. s r. o. (program Rock Zone 105,9; 105,9 MHz Praha)
dne 29. července 2013 a Star Promotion, s.r.o. (program RADIO HEY Praha; 95,7 MHz
Praha) dne 29. července 2013
10-0-0
31. 0509(2013): CZECH PROMOTION Group s.r.o./reklama na doplněk stravy
Eregma/10. června 2013/13:59:40, 14:59:04 a 17:41:42/COUNTRY RADIO/absence
upozornění "doplněk stravy"/zadání reklamy_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje
se zadavatelem reklamy, společností CZECH PROMOTION Group s.r.o., IČO 274 25
037, se sídlem Na Břehu 298/25, 190 00 Praha 9, korespondenční adresa U Blaženky
11,150 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk
stravy Eregma, která byla odvysílána dne 10. června 2013 v časech 13:59:40 hodin,
14:59:04 hodin a 17:41:42 hodin na programu COUNTRY RADIO, se mohl dopustit
porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje
povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy"
10-0-0
32. 2013/464/zab: Stanoviska ČTÚ k podnětům společnosti Health and Rich s.r.o. k
vyhlášení licenčních řízení se soubory technických parametrů Ostrava 103,7 MHz / 100
W, Ostrava 92,0 MHz / 100 W a Ostrava 95,1 MHz / 100 W
- Rada se seznámila s negativními stanovisky ČTÚ týkajícími se koordinace kmitočtů
Ostrava 103,7 MHz / 100 W, Ostrava 92,0 MHz / 100 W a Ostrava 95,1 MHz / 100 W
10-0-0

33. 2012/663/zab/Gam: Gama media s. r. o. / Gama Rádio; žádost o přidělení kmitočtu
105,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Sokolov a kmitočtu 96,7
MHz (alternativně 92,0 MHz nebo 107,4 MHz) o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Děčín – informace o rozsudcích Městského soudu v Praze
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A 40/201349 ze dne 27. 6. 2013, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/663/zab/Gam ze
dne 5. 2. 2013, kterým Rada udělila provozovateli Gama media s. r. o. souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů spočívající ve změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 105,2
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Sokolov.
10-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A
40/2013-49 ze dne 27. 6. 2013
9-0-0
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A 41/201353 ze dne 27. 6. 2013, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/663/zab/Gam ze
dne 5. 2. 2013, kterým Rada udělila provozovateli Gama media s. r. o. souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů spočívající ve změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 92,0
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Děčín město.
10-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A
41/2013-53 ze dne 27. 6. 2013
10-0-0
34. 2012/78/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1
kW - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 10.
července 2013 pod sp. zn. 9A 19/2013 – 83 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp.
zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012, kterým Rada udělila společnosti RADIO STATION
BRNO, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW pro program Rádio
Orchidej na dobu 8 let.
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 10. července 2013 sp. zn. 19/2013 – 83.
10-0-0
35. 0066(2013): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k využívání
rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz VKV vysílače
10-0-0
36. 2013/442/zem/Saa: Saavedramedia spol. s r. o./TV REGINA - řízení o udělení licence
k televiznímu vysílání prostřednictvím družice - žádost o prominutí zmeškání úkonu
- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., promíjí
společnosti Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Praha 3, Bořivojova
1073/42, PSČ 130 00, zmeškání úkonu, neboť žadatel prokázal, že překážkou byly
závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění
10-0-0

37. 2013/630/zem/ATV: ATV CZ, s.r.o./GOLF CHANNEL; televizní vysílání šířené
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, Praha 6 - Dejvice, Velvarská
1626/45, PSČ 160 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se
změnou licence, č.j. KOZ/4479/2010, spis. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, ze dne 7. prosince
2010, spočívající ve změně licenčních podmínek v rozsahu žádosti ze dne 22. července
2013, č.j. 7376.
10-0-0
38. 0560(2013): Chello Central Europe s.r.o.; neoznámení změny specifikace družice podání vysvětlení
- Rada se seznámila s vysvětlením podaným společností Chello Central Europe s.r.o.,
IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, ve věci změny
specifikace družice pro televizní vysílání programu Megamax (licence sp.zn.
2011/70/sve/Che) a MGM CHANNEL (licence sp.zn. 2012/672/FIA/Che), s tím, že v
případě programu MGM CHANNEL došlo k přejmenování družice a v případě programu
Megamax se specifikace družice se nezměnila a program je nadále šířen
prostřednictvím družice TELSTAR 12, 15°W
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením společností Chello Central Europe s.r.o., IČ
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o změně specifikace
družice pro televizní vysílání programu Megamax (licence sp.zn. 2011/70/sve/Che), a to
tak, že od 1. srpna 2013 bude program možné přebírat z družice Thor 5
9-0-0
39. 0559(2013): THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED - neoznámení změny
specifikace družice - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s vysvětlením podaným společností THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle,
Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, ve věci změny specifikace družice pro televizní
vysílání programu DISNEY JUNIOR (licence sp.zn. 2012/37/FIA/THE), s tím, že
specifikace družice se nezměnila a program je nadále šířen prostřednictvím družice
Eurobird 9A na pozici 9° E, ovšem v rámci vysílání prorgamu dochází k přenosu pomocí
sekundárních družic
10-0-0
40. 0564(2013): MTV NETWORKS s.r.o.; neoznámení změny specifikace družice podání vysvětlení
- Rada se seznámila s vysvětlením podaným společností MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve věci změny
specifikace družice pro televizní vysílání programu Nickelodeon (licence sp.zn.
2009/948/sve/MTV), s tím, že program Nickleodeon je šířen prostřednictvím družice
EUTELSAT na pozici 9EAST
10-0-0
41. 2013/642/sve/sle: sledovanitv.cz s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - nová registrace
- Rada registruje společnost sledovanitv.cz s.r.o., IČ 01607910, sídlo: Brno, U vodárny
3032/2a, PSČ 616 00, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání – výčet
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č.
412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a podle vyhlášky č.
36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění; programová nabídka: české
rozhlasové programy: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus, ČRo

Radio Wave, ČRo D-Dur, ČRo Jazz, ČRo Radio Praha, Rádio Junior, Rádio Junior
Písničky, ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo
Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo
Liberec, ČRo Region - Stč. kraj, ČRo Region – Vysočina, Country Radio, Rádio Beat,
RADIO PROGLAS; české televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport, NOVA,
Nova Cinema, fanda, SMÍCHOV, Telka, Pima Family, Prima COOL, Prima love, Prima
ZOOM, TV Pohoda, Tv Noe, O (Óčko), Óčko Gold, Óčko Expres, ŠLÁGR TV, Televize
Barrandov, regionalnitelevize.cz; zahraniční televizní programy: Jednotka, Dvojka, ORF
eins, TV Markíza (vč. HD), musiq1, Dajto, JOJ PLUS, JOJ, TA3, WAU, TV FOOOR,
Slovak Sport, Polsat, Polsat sport; dle žádosti č.j. 7418 doručené dne 22. července
2013, ve znění č.j. 7560 doručeného dne 26. července 2013
10-0-0
42. 2013/635/zem/sle: sledovanitv.cz s.r.o.;řízení o registraci převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - nová registrace
- Rada registruje společnost sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 910, se sídlem Brno, U
vodárny 3032/2a, PSČ 616 00, jako provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový
přístup – internet; informace o přístupu k převzatému vysílání:: www.sledovanitv.cz;
veškerý obsah vysílání bude chráněn před přístupem zvenčí registrací v platné
partnerské síti; programová nabídka: české televizní programy: regionalnitelevize.cz, Tv
NOE, Městská televize Otrokovice; dle žádosti č.j. 7417 doručené dne 22. července
2013, ve znění podání doručeného dne 5. srpna 2013, č.j. 7802.
10-0-0
43. 2013/483/sve/COP: COPROSYS Ústí spol. s r.o. - přihláška k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů - zastavení
řízení
- Rada zastavuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb. řízení se společností
COPROSYS Ústí spol. s r.o., IČ 25032623, sídlo: Trmice, Žižkova 589/250, PSČ 400
04, o registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů, dle přihlášky k registraci doručené dne 29. května 20013, č.j.
5535, ve znění doplnění č.j. 7637 doručeného dne 29. července 2013, neboť
přihlašovatel ve stanovené lhůtě do 25. června 2013 neuhradil správní poplatek
10-0-0
44. 2013/628/sve/Cze: Czech Digital Group, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s., IČ.: 258 42 609 se sídlem
Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, změny v přihlášce k registraci sp.
zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008, podle § 29 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání o území
dle individuálního oprávnění č. 191462/PT: Praha – Mahlerovy sady, Exp. DVB-T2; dle
žádosti č.j. 7321 doručené dne 17. července 2013
10-0-0
45. 0644(2013): WMS s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů změna sídla - na vědomí; neoznámená změna vkladů a obchodních podílů společníků
a seznamu společníků - upozornění
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele WMS s.r.o., IČ 48289957, sídlo:
Most, Josefa Ressla 1793/1, PSČ 434 01, o změně skutečností uváděných v přihlášce k
registraci sp. zn. 2008/1130/cun/WMS ze dne 26. srpna 2008 dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně sídla na: Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01; dle
podání č.j. 7519 doručeného dne 26. července 2013.
10-0-0

- Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele WMS s.r.o.,
IČ 48289957, sídlo: Most, Josefa Ressla 1793/1, PSČ 434 01, na porušení ustanovení
§ 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě
neoznámil předem změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. zn.
2008/1130/cun/WMS ze dne 26. srpna 2008, spočívající ve změně vkladů společníků,
výše jejich obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv a změnu seznamu
společníků na: Jan Šváb vklad 74 000,- Kč, obchodní podíl 37%; Ing. Ladislav Farták
vklad 76 000,- Kč, obchodní podíl 38% a Ing. Jiří Farták vklad 50 000,- Kč, obchodní
podíl 25%, a na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provzovatel dopustil tím, že neoznámil Radě změny v osobách jednatelů na: Ing.
Ladislav Farták a Jan Šváb do15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
46. 0613(2013): SATT a.s. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím
kabelových sytémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SATT a.s., IČ 60749105, sídlo: Žďár
nad Sázavou 1, Okružní 1889/1, PSČ 591 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/10/96 ze dne 12. června 1996, spočívající a)
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: DOKU
CS, KINO CS, MUZIKA CS, GOLF CHANNEL, Óčko Gold, Óčko Expres, Prima ZOOM,
ACTIVE TV, SMÍCHOV, Telka, TV Pohoda; zahraniční televizní programy: Filmbox
Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD, Extreme Sports, Euronews; b) ve změně
časového rozsahu vysílání již zaregistrovaných programů Hustler TV a Daring! TV na
24 hodin s tím, že vysílání bude zajištěno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j.
7177 doručeného dne 15. července 2013 a č.j. 7807 doručeného dne 5. srpna 2013
10-0-0
47. 0510(2013): SychrovNET s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - odmítnutí oznámení o změně programové nabídky
- Rada v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 a § 28 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
odmítá oznámení provozovatele SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, sídlo: Vsetín 1, Bratří
Hlaviců 89/0, PSČ 755 01, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
sp.zn. 2010/458/sve/SYN ze dne 25. května 2010, spočívající v rozšíření programové
nabídky o české a zahraniční televizní programy a české rozhlasové programy, neboť
provozovatel neodstranil vady oznámení ve stanovené lhůtě.
10-0-0
48. 0643(2013): oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ
46709584, sídlo: Kadaň 1, kpt. Jaroše 1477/0, PSČ 432 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy ČT :D a ČT art; v rozsahu dle podání č.j. 7353 doručeného dne 19. července
2013
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele JON.CZ s.r.o., IČ 27918076, sídlo:
Praha 5, Na Neklance 3232/38, PSČ 150 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů sp. zn. 2009/1185/Fia/JON ze dne 18. listopadu
2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: Film Europe Channel, ŠLÁGR TV, fanda, SMÍCHOV, Prima ZOOM, GOLF

CHANNEL, FAJNROCK TV, Óčko Gold, TV Pohoda, Active TV, Rebel, Horor Film,
regionalnitelevize.cz ; v rozsahu dle podání č.j. 7269 ze dne 17. července 2013 a č.j.
7518 ze dne 26. července 2013
10-0-0
49. 0223(2013): Regionální televize CZ s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím družice
- žádost o stanovení programu regionalnitelevize.cz jako programu, který má být
povinně šířen v rámci "must carry" - zaslaná vyjádření
- Rada se ve věci žádosti provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., o stanovení
programu regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen ve veřejném
zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání,
seznámila s vyjádřeními provozovatelů příslušných veřejných komunikačních sítí
šířících rozhlasové a televizní vysílání, a to s vyjádřením Prague Digital TV s.r.o.,
doručeným dne 28.6.2013, vyjádřením Digital Broadcasting s.r.o. doručeným dne
16.7.2013, vyjádřením České asociace elektronických komunikací o. s., doručeným dne
15.7.2013, vyjádřením Czech Digital Group, a.s., doručeným dne 12.7.2013, vyjádřením
Českých Radiokomunikací a.s., doručeným dne 12.7.2013, vyjádřením Progress Digital
s.r.o., doručeným dne16.7.2013 a s vyjádřením Asociace televizních organizací (ATO),
doručeným dne 24.7.2013
10-0-0
50. 2013/692/zem/Sdr: Sdružení TKR Kníničky-Bystrc; řízení o registraci převzatého
vysílání - nová registrace - přerušení řízení - výzva k zaplacení spráního poplatku a
odstranění vad žádosti
- Rada ve věci přihlášky k registraci Sdružení TKR Kníničky-Bystrc, IČ 704 18 152, se
sídlem Brno, U památníku 106/2, PSČ 635 00, ze dne 13. srpna 2013, č.j. 8162, v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje
správní řízení spolu s výzvou k zaplacení správního poplatku dle ustanovení § 5 odst. 2
zákona č. 634/2004 Sb., a k odstranění vad přihlášky k registraci, neboť účastník řízení
neuhradil správní poplatek při podání přihlášky k registraci a nedoložil údaje v souladu s
ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. .
9-0-0
51. 0554(2013): TipTV broadcast s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání TIP TV /
19.–20. 5. 2013 / 19.00–7.00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu TIP TV ze dne 19.-20. 5. 2013 od 19.00 hod. do 7.00 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 TipTV broadcast s.r.o., IČ
24187950, se sídlem Praha 8, Primátorská 296/38, PSČ 180 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost
provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické
osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území
České republiky, byly-li zřízeny, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na
webových stránkách provozovatele chybí adresa sídla (uvedena je pouze kontaktní
adresa, jak vyžaduje § 32 odst. 7 písm. b), zákona č. 231/2001 Sb.) a je uvedena pouze
informace o udělení licence ve formě tiskové zprávy RRTV. 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 kompetence
dané § 7 odst. 1) písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7a odst. 4)
zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele vysílání TipTV broadcast s.r.o., IČ
24187950, se sídlem Praha 8, Primátorská 296/38, PSČ 180 00, o sdělení
objednavatele, respektive zadavatele teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného
dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP TV pro účely zahájení správního
řízení.
10-0-0
52. 0669(2013): ČESKÁ TELEVIZE; Téma amnestie, leden 2013
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání pořadů Události, Události, komentáře a
Otázky Václava Moravce na programech ČT1 a ČT24 provozovatele Česká televize na
téma amnestie v průběhu měsíce ledna 2013.
10-0-0
53. 0663(2013): CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Beze stopy II (18)/29.7.2013/14:35 + repríza
Nova Cinema/30.7.2013/12:05
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Beze stopy II (18), odvysílaného dne 29.
července 2013 od 14.35 hodin na programu NOVA a dne 30. července 2013 od 12.05
hodin na programu Nova Cinema.
10-0-0
54. 0653(2013): Analýza obchodních sdělení květen 2013
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (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 správní
řízení z moci úřední se společností TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se
sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ 140 00, pro možné porušení § 5d odst.
2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel
reklamy/teleshoppingu propagující produkt rakytníkový olej, odvysílané dne 28. května
2013 od 12:55:53 hodin na programu TV Šlágr, neboť v obchodním sdělení jsou
prezentovány účinky přípravku, respektive rakytníkového oleje, s vlivem na léčení
chorob, které jsou zde explicitně uvedeny: „Při vnitřním použití se používá při léčbě
chorob trávicího traktu, příznivě působí při léčbě vředových onemocněních, při cévních
onemocněních a potom při léčbě hemeroidů. Při vnějším použití se rakytníkový olej
používá zejména při léčbě oparů, prasklin kůže, bércových vředů.“ Tím může dojít k
uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo
vyléčení lidských onemocnění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o.,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ 45800456, správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit tím, že 19. května 2013 od 21:20:40 hodin na programu
Nova odvysílal obchodní sdělení Blue Style, označené jako "sponzor pořadu", které
propaguje cestování do Egypta s cestovní kanceláře Blue Style v kooperaci s

Egyptskou centrálou cestovního ruchu. Obchodní sdělení obsahuje přímá oslovení
diváků a pobídky („Komu dáte svůj hlas vy? Prožijte s námi novou éru, Egyptská
centrála cestovního ruchu a cestovní kancelář Blue Style. Cestuje s tím, kdo se vyzná“),
dále reklamní slogan („Egypt, tam kde to všechno začíná“). Vizuálně je nabídka
doprovázena vyobrazením krásných lákavých výjevů z Egypta a dovolené. Obchodní
sdělení jako celek se obrací na diváky a pobízí je ke koupi. Obchodní sdělení obsahuje
podporu prodeje a přímou nabídku, čímž naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě
monitoringu bylo zjištěno, že odvysílání této reklamy nebylo zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí
vysílání, jak to v případě reklam zákon vyžaduje.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s.r.o.,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ 45800456, aby ve lhůtě 20
dní od doručení tohoto usnesení předložil Radě obchodní smlouvy, na jejichž základě
došlo k zařazení obchodního sdělení Blue Style do vysílání na programu Nova,
premiérově 19. května 2013 od 21:20:40 hodin.
10-0-0
- Rada zadává odborné posouzení produktu BNM+ inhalátor odborníkem z oblasti
pneumologie.
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 § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00
Praha 5, o podání vysvětlení, o jaké obchodní sdělení se jedná v případě obchodního
sdělení Universal Music group – Martin Harich, vysílaného dne 16. května 2013 od
9:46:14 hodin na programu Óčko (v premiéře).
10-0-0
55. 0652(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Monitoring hlasitosti obchodních sdělení na
programech FTV Prima, spol. s r.o. dne 13. července 2013, 19:00 - 23:00 hodin.
- Rada se seznámila s výsledky monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programech Prima family, Prima COOL, Prima love a Prima ZOOM provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. dne 13. července 2013 v časovém rozmezí 19:00 - 23:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť
provozovatel dne 13. července 2013 na programu Prima family v časovém rozmezí od
19:00 hodin do 23:00 hodin odvysílal označení sponzora FÉNIX zařazené do vysílání
od 19:55:02 hodin o hladině hlasitosti -25.1 LUFS označení sponzora RELAX od

22:20:00 hodin o hladině hlasitosti -24.2 LUFS , označení sponzora RELAX od 22:42:33
hodin o hladině hlasitosti -24.3 LUFS, označení sponzora RELAX od 22:51:07 hodin o
hladině hlasitosti -24.3 LUFS – tedy 4 označení sponzora, jejichž hladiny hlasitosti
nebyly normovány na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť
provozovatel dne 13. července 2013 na programu Prima COOL v časovém rozmezí od
19:00 hodin do 23:00 hodin odvysílal označení sponzora Tiger zařazené do vysílání od
21:31:34 hodin o hladině hlasitosti -24.1 LUFS, jehož hladina hlasitosti nebyla
normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť
provozovatel dne 13. července 2013 na programu Prima love v časovém rozmezí od
19:00 hodin do 23:00 hodin označení sponzora Kristián zařazené do vysílání od
19:48:39 hodin o hladině hlasitosti -24.2 LUFS, jehož hladina hlasitosti nebyla
normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
56. 0529(2013): Naplňování § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České
televize a Českého rozhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bere na vědomí podklady, které dokládají, že
Česká televize a Český rozhlas v roce 2012 naplňovaly své povinnosti plynoucí z
ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.
9-1-0
Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky k bodu č. 56 (Naplňování § 31 odst. 4 zákona
č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize a Českého rozhlasu)
Česká televize ani Český rozhlas ve svém vysílání nenaplňují požadavky stanovené v
§ 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. v tom směru, že jejich programová skladba
neposkytuje vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich
náboženská smýšlení a přesvědčení. Programová skladba ČT (zejména programu

ČT2) i ČRo (zejména program ČRo1 – Radiožurnál) poskytuje nepřiměřeně rozsáhlou
nabídku obyvatelům křesťanského náboženského vyznání ve srovnání s obyvateli
jiných náboženských vyznání. Programová skladba ČT i ČRo (zejména na zmíněných
programech) výrazným způsobem narušuje konfesní neutralitu, kterou by bylo možno
s ohledem na ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. od těchto
veřejnoprávních médií očekávat. Tuto konfesní neutralitu ČT i ČRo kromě toho
narušují i v oblasti zpravodajství a publicistiky, a to např. vytvářením stereotypů a
předsudků vůči příslušníkům jiných konfesí než křesťanské (mnohdy nepřípustně
generalizují používání výrazu „islamisté“ v pejorativním smyslu apod.) O preferování
křesťanské konfese ve vysílání ČT ČRo do určité míry vypovídá i analytický materiál
připravený úřadem Rady pro 15. zasedání RRTV. Usnesení Rady je v tomto ohledu
s připravenými podklady v rozporu.
57. 0655(2013): Označování audiovizuálních produktů dle vhodnosti pro jednotlivé
věkové kategorie dětí
- Rada se seznámila s analýzou Označování audiovizuálních produktů dle vhodnosti
pro jednotlivé věkové kategorie dětí.
10-0-0
58. 0645(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání 15/2013 (19 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 22. července 2013 do 12. srpna 2013: CET 21 spol. s r.o./Nova
- reportáž „Kolik stojí ministerské obědy?“ odvysílaná dne 29. července 2013 v rámci
pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova - reportáže týkající se
výroku Petry Vrtbovské odvysílané 14. listopadu 2012, 15. listopadu 2012 a dne 18.
listopadu 2012; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV - teleshoping týkající se erotických služeb
vysílaný po 6. hodině; DACOM Pharma, s. r. o./Colafit Slim s glukomannanem sponzorský odkaz, který byl premiérově vysílán dne 7. července 2013 ve 12:40 hodin v
pořadu Nedělní receptář Extra na programu Prima family; Barrandov Televizní Studio
a.s./ Televize Barrandov - pořad EZO.TV vysílaný na programu Televize Barrandov dne
1. února 2013 od 8:44 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./nespecifikovaný program opakované obrazové uveřejňování ochranné známky firmy Pod Skalkou, s. r. o., ve
zpravodajství FTV Prima týkajícího se tzv. metylalkoholové aféry ; ČESKÁ
TELEVIZE/nespecifikovaný program - opakované obrazové uveřejňování ochranné
známky firmy Pod Skalkou, s. r. o. ve zpravodajství České televize týkajícího se tzv.
metylalkoholové aféry; DACOM Pharma, s. r. o./Colafit - prezentace výrobku odvysílaná
dne 24. dubna v rámci teleshopingového bloku Tipy práka loskutáka od 17:45 hodin;
CET 21 spol. s r. o./Nova - reklama na produkt Arginmax vysílaná v dětském filmu
Veverka a kouzelná mušle v odpoledních hodinách; Česká televize/ČT1 - příspěvek o
nehodě vlaku ve Španělsku odvysílaný v rámci pořadu studio 6 dne 26. července 2013
přibližně od 7:40 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova - reklamy na výrobky firmy Durex
vysílané v přenosu VC Maďarska formule 1 dne 28. července 2013 v odpoledních
hodinách; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - údajné překročení povolené úrovně
hlasitosti obchodních sdělení v rámci dopoledního vysílání; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima family - reportáž týkající se posledního focení Gábiny Dvořákové odvysílaná
31. července 2013 v rámci pořadu VIP zprávy od 19:55 hodin; Česká televize/ČT24 část pořadu Studio 6 nazvaná Média dnes, která byla odvysílána 1. srpna 2013 od 8:39
hodin; Česká televize/ČT24 -reportáže týkající se veřejného projednání procesu EIA
Letiště Vodovody odvysílané dne 23. července 2013 v rámci pořadu Zprávy od 12 od
12:00 hodin, v rámci studia ČT24 v 12:51 hodin a v rámci pořadu Ekonomika ČT24 od
21:10 hodin; Česká televize/ČT1 - blok týkající se procesu s Davidem Rathem
odvysílaný v rámci pořadu Události dne 7. srpna 2013 od 19:00 hodin; Česká
televize/nespecifikovaný program - nevyváženost vysílání veřejnoprávní televize z
hlediska politických komentářů týkajících se Miloše Zemana; CET 21 spol. s r. o./Nova -

nepříznivý vliv televize na výchovu dětí; SIKO KOUPELNY - rozhodnutí arbitrážní
komise Rady pro reklamu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
reportáže „Kolik stojí ministerské obědy?“ dne 29. července 2013 v rámci pořadu
Televizní noviny od 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a to konkrétně zohledněním pouze jednoho
pohledu na danou problematiku a neposkytnutím informace, že příspěvek
zaměstnavatele na stravování je ve skutečnosti, zejména formou stravenek, zcela
běžnou praxí jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, což u diváků, jež nemají s takto
dotovaným stravováním zkušenosti, mohlo v důsledku zabránit utvoření vlastního
uceleného názoru na danou problematiku a manipulovat jimi ve smyslu chápání
příspěvků na stravování zaměstnanců ministerstev jako neoprávněného zvýhodňování
některých pracovníků placených z veřejných rozpočtů.
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 TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem
Kaprova 42/14, 11000 Praha, správní řízení z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím,
že dne 5. srpna 2013 v době od 6:00:00 až 7:35:24 hodin vysílal na programu ACTIVE
TV teleshopping, který inzeroval erotické služby, což je v rozporu s povinností
nezařazovat reklamy a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobků v
době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
7-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) žádá
společnost DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská 365, 697 07
Kyjov, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
návaznosti na obsah stížnosti ve věci obchodního sdělení na přípravek Colafit Slim s
glukomannanem (která je součástí této žádosti), odvysílaného v premiéře na programu
Prima family dne 7. července 2012 ve 12:40 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (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 správní
řízení z moci úřední se společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se
sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel reklamy propagující produkt –

potravinu (doplněk stravy) Arginmax Forte, odvysílané dne 21. 7. 2013 od 14:38 hodin
na programu NOVA, neboť v této reklamě je doporučován doplněk stravy lékařem
Radimem Uzlem, který deklaruje, že daný přípravek byl ověřen studiemi, čímž mohlo
dojít k porušení zákazu doporučování potravin s odkazem na nekonkrétní klinické
studie.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá provozovatele televizního
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
z jakého důvodu byla ve zpravodajské reportáži „Urazila pěstouny, teď se omlouvá“ dne
15. listopadu 2012 v rámci pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin na programu Nova a
publicistickém příspěvku „Padouch nebo hrdina“ dne 18. listopadu 2012 v rámci pořadu
Střepiny od 21:40 hodin na programu Nova ignorována skutečnost, že reálně vyřčený
výrok, kterého se dané příspěvky týkají, a jeho přepis, otištěný v časopise Můžeš,
neodpovídají. Přidání slova „lidské“, které ve výroku reálně nezaznělo, do přepisu může
způsobit zásadní změnu významu, avšak příspěvek tuto možnost vůbec nezmiňuje.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
59. 0575(2013): Chello Central Europe s.r.o.; neposkytnutí záznamu programu/MGM
CHANNEL/25.6.2013/12.00-24.00
- 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 Chello Central Europe s.r.o.,
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín, IČ: 271 12 501, na porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam
vysílání programu MGM CHANNEL ze dne 25. června 2013 v časovém úseku od 12.00
do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
60. 2013/104/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/reportáž o vloupání
neznámého pachatele do domu M.Mališové/5.1.2013/19:30 - 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
20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive příspěvku, v němž byla zveřejněna
reportáž o vloupání neznámého pachatele do domu Markéty Mališové, dne 5. ledna
2013 od 19.30 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
61. 2013/323/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/klip Tomáše
Hanáka/7.1.2013/21:45
- 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 20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize,
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení vedené pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Reportéři
ČT dne 7. ledna 2013 od 21:45 hodin na programu ČT1, z důvodu absence
předchozího typověho shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., ukládajícího povinnost provozovatele zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana
nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě, neboť dne
7. ledna 2013 od 21:45 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Reportéři ČT, který
představil všechny prezidentské kandidáty vstupující do prvního kola volby, přičemž
kandidát Jan Fischer byl znevýhodněn zařazením klipu T. Hanáka, který obsahoval
osobní invektivu proti Janu Fischerovi a vyzýval jej k odstoupení. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dní od dne doručení upozornění.
10-0-0
62. 2013/330/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Prezidentský duel
2013/4.1.2013/od 20:15 hod./neobjektivita, nevyváženost
- 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 20. srpna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním
pořadu Prezidentský duel 2013 dne 4. ledna 2013 od 20:15 hodin na programu Prima
family, z důvodu absence předchozího typověho shodného upozornění na porušení
zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání FTV Prima,
spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost provozovatele
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v
politickém a společenském životě, neboť dne 4. ledna 2013 od 20:15 hodin na
programu Prima family odvysílal pořad Prezidentský duel 2013, v němž byl poskytnut
prostor pouze dvěma prezidentským kandidátům, Miloši Zemanovi a Janu Fischerovi,

aniž by provozovatel transparentně odůvodnil, proč nebyli pozváni i ostatní kandidáti, a
aniž by zdůvodnil, proč byli pozváni právě Miloš Zeman a Jan Fischer. Tím došlo ke
znevýhodnění ostatních kandidátů na funkci prezidenta a byly tak porušeny zásady
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od dne doručení upozornění.
10-0-0
63. 2013/381/RUD/Hud: Hudební televize, s.r.o.; Retro Music Television/evropská
tvorba 2012
- 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 v souladu s ustanovením §
60 odst. 2 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004
Sb.") vydala dne 20. srpna 2013 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 2
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ
28938071, sídlem Pod Klamovkou 3, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 10.000,- Kč za
porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve
vysílání programu Retro Music Television v roce 2012 nenaplnil požadavek na
nadpoloviční zastoupení evropských děl, neboť podle údajů poskytnutých
provozovatelem byla evropská tvorba ve vysílání programu Retro Music Television v
roce 2012 zastoupena pouze 45%. 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 2013381. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální
částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2013381.
9-0-0
64. 2013/382/RUD/Hud: Hudební televize, s.r.o.; Retro Music Television/evropská
tvorba 2012
- 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 v souladu s ustanovením §
60 odst. 2 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004
Sb.") vydala dne 20. srpna 2013 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 2
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ
28938071, sídlem Pod Klamovkou 3, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 10.000,- Kč za
porušení ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve
vysílání programu Retro Music Television v roce 2012 nenaplnil požadavek na 10%
zastoupení evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž prvního
zveřejnění neuplynulo více než 5 let, neboť podle údajů poskytnutých provozovatelem
nebyla tato tvorba ve vysílání programu Retro Music Television v roce 2012 zastoupena
vůbec. 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
2013382. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2013382.
10-0-0
65. 2013/188/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; FUN 1/evropská tvorba 2012 - neposkytnutí
údajů

- 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 v souladu s ustanovením §
60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.")
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004
Sb.") vydala dne 20. srpna 2013 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1
písm. m) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá provozovateli SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952,
sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu
Rady neposkytl přehledy všech odvysílaných evropských děl na programu FUN 1 v roce
2012, respektive neidentifikoval všechna odvysílaná evropská díla a jejich výrobce, jak
vyžaduje zákon. 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 2013188. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2013188.
10-0-0
66. 2012/778/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/před pořadem Televizní
noviny/4.9.2012/19:29:33 - oznámení o sponzorování OKHP Oční klinika - 50 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2013,
č.j. 9A 72/2013, jímž bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2013,
sp.zn. 2012/778/RUD/CET, č.j. RUD/1119/2013, o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč
provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pro porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb., dle kterého oznámení o sponzorování programu nesmí být vysíláno v
upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem nebo po
ukončení pořadu, kterého se dopustil tím, že odvysílal oznámení o sponzorování
programu OKHP Oční klinika bezprostředně před začátkem hlavní večerní zpravodajské
relace Televizní noviny dne 4. září 2012 od 19:29:33 hodin na programu Nova.
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 3. července 2013, č.j. 9A 72/2013, jímž bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze
dne 5. března 2013, sp.zn. 2012/778/RUD/CET, č.j. RUD/1119/2013, o uložení pokuty
ve výši 50 000 Kč provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pro porušení ustanovení § 53 odst.
5 zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého oznámení o sponzorování programu nesmí být
vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem
nebo po ukončení pořadu, kterého se dopustil tím, že odvysílal oznámení o
sponzorování programu OKHP Oční klinika bezprostředně před začátkem hlavní
večerní zpravodajské relace Televizní noviny dne 4. září2012 od 19:29:33 hodin na
programu Nova.
10-0-0
67. 2012/765/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Miami VIII/18.9.2012/17:30 násilné scény - 150 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2013,
č.j. 9 A 74/2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí Rady sp.zn.:
2012/765/LOJ/CEt, č.j. LOJ/1226/2013, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o.
uložena sankce ve výši 150 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje 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 Kriminálka Miami VIII dne 18. září 2012 v 17:30 hodin na programu
NOVA, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že

uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být
u obrazovky děti, obsahoval naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního
zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým
charakterem situacím, jejichž sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které
byly vytržené z kontextu tím, že divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí
odtržený od zrůdného průběhu násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit
zejména dětským divákům psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke
snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo
povzbudit jejich vlastní agresi. Navíc jde o pro dětského a mladistvého diváka poměrně
aktuální téma šikany ze strany spolužáků a odplaty za tuto šikanu, přičemž tato odplata
a odsouzení její brutálnosti není zejména pro dětského diváka dobře rozlišitelné a tento
může získat z chování vražedkyně nesprávný pocit, že odplatou za šikanu je použití
ještě větší míry drastického násilí.
8-0-0
68. 2012/697/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; fanda/upoutávky Konkurz pro Playboy, ATP
Masters 1000, Netopýři:chuť krve/13.8.2012/19:34 - 20 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2013,
č.j. 9 A 73/2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí Rady sp.zn.:
2012/697/LOJ/CET, č.j. LOJ/1250/2013, jímž byla provozovateli CET 21 spol. s r. o.
udělena pokuta ve výši 20 000,-Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje 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 upoutávky na pořady "Konkurz pro Playboy", "ATP Masters 1000:
Cincinnati" a "Netopýři: chuť krve" dne 13. srpna 2012 v 19:34 hodin na programu
fanda, ve kterých protagonistky upoutávaného pořadu ve spodním prádle popisují své
sexuální zkušenosti a představy (oblíbené sexuální polohy: "Zezadu", "Když mě plácá a
tahá za vlasy" a sex ve třech: "Jednou jsem to dělala ve třech s další dívkou a klukem a
bylo to vážně něco úžasnýho"). Upoutávka může ohrozit zejména psychický a mravní
vývoj dětí, jelikož působí návodným dojmem a může vést k předčasnému probuzení
zájmu o sexuální oblast. Upoutávka navíc jasně specifikovala, kdy je možné
prezentované scény zhlédnout v daleko větším rozsahu, což její nebezpečnost zvyšuje,
jelikož může motivovat mladistvé ke sledování pořadů v nočních hodinách.
10-0-0
69.
2011/755/BUR/CET:
CET
21
spol.s
r.o.;
Nova
Cinema/Hlava
v
oblacích/21.8.2011/20:00 a 22.8.2011/13:00 - 400 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2013
č.j. 6 A 30/2013, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. na
zrušení správního rozhodnutí sp.zn.: 2011/755/BUR/CET č.j. RUD/4517/2013, jímž byla
provozovateli uložena sankce ve výši 400 000,- Kč, pro 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 21. srpna 2011 na programu Nova
Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna 2011 na programu Nova Cinema od 13:00 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.
10-0-0
70. 2009/1242/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Sport, noviny/mut
10/3.9.2009/19:30:58 - označení sponzora - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2013
č.j. 9 A 108/2010, jímž bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.:

2009/1242/LOJ/ČTV, č.j. LOJ/148/2010, jímž byla České televizi uložena sankce ve výši
50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
účinném v době spáchání domnělého správního deliktu, odvysíláním označením
sponzora/reklamy Sport, noviny (sponzor pořadu, mutace 10), dne 3. září 2009 v
19:30:58 hodin na programu ČT4 Sport.
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, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na
Hřebenech II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, správní řízení vedené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době
spáchání domnělého správního deliktu, jehož se měl dopustit odvysíláním označení
sponzora Sport, noviny (sponzor pořadu, mutace 10) dne 3. září 2009 v 19:30:58 hodin
na programu ČT 4 Sport, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl důvod
správního řízení.
10-0-0
71.
2012/727/LOJ/CET:
CET
21
spol.s
r.o.;
Nova/Fa
MEN
XTREME
POLAR/4.7.2012/20:17:56 - 50 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2013
č.j. 9 A 71/2013, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.:
2012/727/LOJ/CET, č.j.: LOJ/1261/2013, jímž byla provozovateli CET 21 spol. s r. o.
uložena pokuta ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 4. července 2012
od 20:17:56 hodin na programu Nova premiérově a dále v 59 reprízách na témže
programu do 31.8 2012 (včetně), odvysílal obchodní sdělení Fa MEN XTREME POLAR,
uvedené jako "sponzor pořadu", které nabízí kosmetické výrobky Fa MEN XTREME
POLAR a obsahuje přímé oslovení diváků „Chcete se zchladit?“, které je samo o sobě
pobídkou ke koupi, a vyvolává obavu, že bez produktu budeme trpět vedrem („S Fa
MEN XTREME POLAR s air condition efektem si užijete léto s chladnou hlavou i za
extrémních podmínek“). Celek tak vyvolává potřebu koupě. Vizuálně je nabídka
doprovázena vyobrazením 4 produktů. Obchodní sdělení tedy obsahuje podporu
prodeje a přímou nabídku, čímž naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě
monitoringu obchodních sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, že odvysílání
premiéry, ani žádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání,
jak to v případě reklam zákon vyžaduje.
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 28. června 2013 č.j. 9 A 71/2013, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady
sp.zn.: 2012/727/LOJ/CET, č.j.: LOJ/1261/2013, jímž byla provozovateli CET 21 spol. s
r. o. udělena pokuta ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 4. července 2012
od 20:17:56 hodin na programu Nova premiérově a dále v 59 reprízách na témže
programu do 31.8 2012 (včetně), odvysílal obchodní sdělení Fa MEN XTREME POLAR,
uvedené jako "sponzor pořadu", které nabízí kosmetické výrobky Fa MEN XTREME
POLAR a obsahuje přímé oslovení diváků „Chcete se zchladit?“, které je samo o sobě
pobídkou ke koupi, a vyvolává obavu, že bez produktu budeme trpět vedrem („S Fa
MEN XTREME POLAR s air condition efektem si užijete léto s chladnou hlavou i za
extrémních podmínek“). Celek tak vyvolává potřebu koupě. Vizuálně je nabídka
doprovázena vyobrazením 4 produktů. Obchodní sdělení tedy obsahuje podporu

prodeje a přímou nabídku, čímž naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě
monitoringu obchodních sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, že odvysílání
premiéry, ani žádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání,
jak to v případě reklam zákon vyžaduje.
10-0-0
72. 2010/1153/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/30.9.2010/překročení denního
limitu reklamy - 300 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. července
2013, č.j. 7 As 142/2012 - 30, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 27. srpna 2012, 8 A 61/2011, kterým soud snížil pokutu, sp. zn.
2010/1153/LOJ/ČES, č.j. LOJ/4030/2010, která byla uložena České televizi v původní
výši 300 000,- Kč na 10 000,- Kč. Pokuta byla uložena za porušení čl. IV, bodu 12
zákona č. 304/2007 Sb., ve spojení se zákonem č. 231/2001 Sb., neboť dne 30. září
2010 na programu ČT 4 Sport překročil denní limit reklamy, který na programu ČT1
nesmí přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času, na ostatních programech (tedy na
programech ČT2, ČT24 a ČT4 Sport) nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času,
což představuje denní limit reklamy 432 sekund, o 43 sekund, neboť v 7 reklamních
blocích bylo celkem odvysíláno 475 sekund reklamy.
10-0-0
73. 0461(2013): Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se analýzy rubriky
Potravinový inspektor z pořadu Televizní noviny na programu Nova provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o. - po výzvě k doplnění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem 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.“), coby povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. a)
zákona č. 106/1999 Sb. odkládá žádost Vojtěcha Soudného, emailová adresa:
vojtech.soudny@ihned.cz, o poskytnutí informace podle ustanovení § 13 zákona č.
106/1999 Sb., kterou zaslal Radě dne 28. června 2013 v souvislosti s problematikou tzv.
potravinového inspektora na programu Nova provozovatele televizního vysílání CET 21
spol. s r.o., z důvodu nedoplnění údajů podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem 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.“), coby povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. a)
zákona č. 106/1999 Sb. odkládá žádost Martiny Vojtěchovské, emailová adresa:
martina.vojtechovska@phdnetwork.cz, o poskytnutí informace podle ustanovení § 13
zákona č. 106/1999 Sb., kterou zaslala Radě dne 28. června 2013 v souvislosti s
problematikou tzv. potravinového inspektora na programu Nova provozovatele
televizního vysílání CET 21 spol. s r.o., z důvodu nedoplnění údajů podle ustanovení §
14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
10-0-0
74.
2013/480/LOJ/ČES:
ČESKÁ
TELEVIZE;
čt24/12.12.2012/19:48:51/Sněhové
zpravodajství
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize č.j. 7333 k
dotazu Rady, na základě jakého opodstatnění zařadil pořad Sněhové zpravodajství
odvysílaný dne 12. prosince 2012 od 19:48:51 hodin na programu ČT24 do přehledu

pořadů s úpravou pro osoby se sluchovým postižením, konkrétně jako pořad opatřený
otevřenými titulky.
10-0-0
75. 2013/475/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/12.12.2012/14:26:26/Promo ČT24- popá 6
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize č.j. 7415 k
dotazu Rady, na základě jakého opodstatnění zařadil další části vysílání „Promo ČT24po-pá 6“ (odvysíláno dne 12. prosince 2012 od 14:26:26 hodin na programu ČT24),
„Promo ČT24- po-pá 15“ (odvysíláno dne 12. prosince 2012 od 18:59:19 hodin na
programu ČT24) a „Promo ČT24- po-pá 23“ (odvysíláno dne 12. prosince 2012 od
23:59:55 hodin na programu ČT24) do přehledu pořadů s úpravou pro osoby se
sluchovým postižením, konkrétně jako pořady opatřené otevřenými titulky.
10-0-0
76. 2013/477/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/12.12.2012/18:27:10 /Výroky dnePROMO ČT
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize č.j.
7326/2013/P k dotazu Rady, na základě jakého opodstatnění zařadil pořad „Výroky dne
- PROMO ČT“, odvysílaný dne 12. prosince 2012 od 18:27:10 hodin na programu ČT24
do přehledu pořadů s úpravou pro osoby se sluchovým postižením, konkrétně jako
pořad opatřený otevřenými titulky.
10-0-0
77. 0138(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Family/VIP zprávy/Dárky firmy Mattel pro
MŠ v Domašově n. Bytřicí/13.12.2012/19:50 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Mattel Czech Republic s.r.o.,
IČ 27177807, sídlem Václavské nám. 19/832, 110 00 Praha 1, k dotazu Rady, na
základě jakého smluvního ujednání se společnost prezentovala v pořadu VIP Zprávy,
resp. v reportáži o dárcích pro mateřskou školku v Domašově nad Bystřicí, vysílané dne
13. prosince 2012 v 19:50 hodin na programu Prima family.
10-0-0
- Rada nevyhovuje žádosti společnosti Mattel Czech Republic s.r.o., IČ 27177807,
sídlem Václavské nám. 19/832, 110 00 Praha 1, o prominutí pořádkové pokuty ve výši 5
000 Kč, která jí byla uložena, neboť bezdůvodně odepřela podat vysvětlení k dotazu
Rady, na základě jakého smluvního ujednání se společnost prezentovala v pořadu VIP
Zprávy, resp. v reportáži o dárcích pro mateřskou školku v Domašově nad Bystřicí,
vysílané dne 13. prosince 2012 v 19:50 hodin na programu Prima family
10-0-0
78. 0632(2013): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/17.6.2013/bloky
reklam/hladiny hlasitosti mimo -23 LUFS (+-1LU) - po reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele
televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, 152 00 Praha 5, na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení §
49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou
vyhláškou č. 122/2013 Sb., která byla provozovateli vysílání doručena pod č.j.
DRD/3212/2013 a DRD/3213.
10-0-0
79. 0659(2013): Přehled žádostí, na které Rada poskytla v období 1. až 31. července
2013 odpovědi podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- Rada se seznámila s přehledem žádostí, na které byly v období 1. až 31. července
2013 poskytnuty odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

10-0-0
80. 0571(2013): 38. zasedání EPRA ve dnech 2.- 4.10.2013
- Rada pověřuje účastí na 38. zasedání EPRA v Litvě JUDr. Foltána, Ing. Šenkýře,
Mgr. Boušku a Bc. Krejčího.
10-0-0
81. 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 nálezem Ústavního soudu č.j. I. ÚS 671/13 ze dne 29. července
2013, kterým bylo vysloveno, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22.
listopadu 2012, č.j, 6 As 47/2012, a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28.
června 2012, č.j. 7 A 10/2010, bylo porušeno právo stěžovatelky, FTV Prima, spol. s
r.o., na spravedlivý proces dle článku 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, a
kterým byly zároveň tyto dva citované rozsudky zrušeny.
8-0-0
ověřovatel:
Z. Malach

