Zápis z 16. zasedání, konaného dne 3. 9. 2013
Přítomni: Foltán, Jehlička, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, Matulka,
Bezouška, Kostrhun
Omluveni: Kalistová, Ondrová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 16. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2013/67/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Boj o platy: soudci
vrací úder/13.12.2012/19:30 - dokazování od 13:30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/67/DRD/CET provedla důkaz listinami, které tvořily přílohu vyjádření účastníka
řízení, a to konkrétně kopií první strany tabulky příjmů 370 ministerských úředníků,
zveřejněné spolu s článkem „Soudci sestavili žebříček platů úředníků: náměstek bral
344 tisíc korun“ publikovaného dne 12. prosince 2012 na internetovém portále
lidovky.cz, kopií článku „Soudci sestavili žebříček platů úředníků: náměstek bral 344
tisíc korun“ publikovaného dne 12. prosince 2012 na internetovém portálu lidovky.cz a
kopií článku „Náměstci brali víc než jejich ministři“ publikovaného dne 12. prosince 2012
na titulní straně deníku Právo.
8-0-0
3. 2012/888/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Family/Zprávy/Pořádný poprask
vyvolal komunista Jaromír Petelík/27.10.2012/18:55 - dokazování od 13:45
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2012/888/DRD/FTV provedla důkaz, a to listinou dle § 53 správního řádu, konkrétně emailovou korespondencí mezi zaměstnanci provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s
r.o. a Jaromírem Petelíkem, resp. politickou stranou KSČM, a textem funkcionáře
KSČM Václava Exnera „Soudobé úvahy o cestách k socialismu“, který byl publikován ve
sborníku Teoreticko-analytického pracoviště KSČM „Socialismus pro 21. století“ (2008),
a důkaz ohledáním dle § 54 správního řádu, a to zhlédnutím záznamu vystoupení
poslankyně KSČM Marty Semelové na hrobě Klementa Gottwalda při příležitosti oslav
Vítězného února, poslechnutím záznamu vystoupení krajského radního za KSČM
Václava Sloupa v Českém rozhlasu a zhlédnutím záznamu vystoupení předsedy KSČM
Vojtěcha Filipa v pořadu Partie, který byl odvysílán na programu Prima family dne 21.
října 2012.
10-0-0
- 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 3.
září 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., odvysíláním pořadu Zprávy
FTV Prima, resp. příspěvkem „Pořádný poprask vyvolal komunista Jaromír Petelík“, dne
27. října 2012 od 18.55 hodin na programu Prima Family, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
8-2-0

4. 2013/176/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Policie obvinila primátora
Frýdku-Místku/9.1.2013/19:00 - dokazování od 15:15
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/176/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive
příspěvku Policie obvinila primátora Frýdku-Místku, odvysílaného dne 9. ledna 2013 v
19:00 hodin na programu ČT1.
10-0-0
5. 2013/177/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události v regionech - Ostrava/anonce
na příspěvek Přestupková kauza ve Frýdku.Místku pokračuje/14.1.2013/18:00 dokazování od 15:19
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/176/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Události v regionech –
Ostrava, respektive anonce na příspěvek Přestupková kauza ve Frýdku-Místku
pokračuje v úvodním přehledu obsahu pořadu, odvysílaného dne 14. ledna 2013 v
18:00 hodin na programu ČT1.
10-0-0
6. 2013/566/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Překupníci skupují věci z
exekucí/18.5.2013/19:00 - dokazování od 15:22
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/566/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive
reportáže Překupníci skupují věci z exekucí, odvysílaného dne 18. května 2013 od
19:00 hodin na programu ČT 1.
9-0-0
7. 2013/519/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 a ČT24/Události/reportáž o smlouvě o
provozování LZS/4.5.2013/19:00 - manipulativní řazení faktů; z kontextu vytržené
záznamy - dokazování od 15:26
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/519/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive
reportáže týkající se smlouvy o provozování letecké záchranné služby, odvysílaného
dne 4. května 2013 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24.
10-0-0
8. 2013/599/RUD/Kri: Kristián, spol. s r.o.; Partners finanční poradenství/mutace
1/21.1.2013/16:54:43/Nova Cinema - rozpor s dobrými mravy - dokazování od 15:40
hod.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2013/599/RUD/Kri provedla
důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na finanční poradenství Partners, premiérově
vysílané dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema.
8-0-0
9. 2013/660/sve/Reg: Regionální televize CZ s.r.o./regionalnitelevize - televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené ústní jednání dne 3.
září 2013 v 15:50 hodin
- Rada uděluje právnické osobě Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlo:
Praha 1, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: regionalnitelevize; základní
programová specifikace: Program regionalnitelevize je televizí zaměřenou převážně na
regionální a lokální televizní zpravodajství a publicistiku a propagaci turisticky
aktraktivních akcí a míst v jednotlivých regionech; územní rozsah vysílání: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti č.j. 7859 doručené dne 5.
srpna 2013 a č.j. 8279 doručené dne 19. srpna 2013.
10-0-0

10. 2013/442/zem/Saa: Saavedramedia spol. s r. o./TV Regina; licenční řízení o udělení
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice - ústní
jednání dne 3. září 2013, 16:10 h
11. 2012/797/zab/Měs: licenční řízení se souborem technických parametrů Luže 93,2
MHz / 100 W - veřejné slyšení - 3. září 2013 v 16:30 hodin
12. 0668(2013): Ouda Jiří; Analýza kontinuálního záznamu programu OKO1 z 18. a 19.
července 2013 od 00.00 do 24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu OKO1
provozovatele Jiří Ouda ze dnů 18. a 19. července 2013 od 00:00 do 24:00 hodin.
9-0-0
- 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 Jiří Ouda, sídlem Luční
657/0, Klášterec nad Ohří, PSČ 43151, IČ 18379575, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
dne 18. července 2013 na programu OKO1 zařadil v rámci zpravodajského pořadu TV
Oko 1 v plánovaném třicetiminutovém úseku vysílání od 19:00 do 19:30 hodin, dva
reklamní bloky, a to v časech 19:09:35 a 19:15:29 hodin.
9-0-0
- 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 Jiří Ouda, sídlem Luční
657/0, Klášterec nad Ohří, PSČ 43151, IČ 18379575, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že dne 18. července 2013 odvysílal na programu OKO1 od 19:09:35 hodin reklamní
spot Letní kurzy v Klášterci nad Ohří a od 19:15:29 hodin reklamní spoty na Bar Palírna
a Casso herna bar, jenž nebyly jakkoliv odděleny od následujícího pořadu, a tak nebyly
snadno rozeznatelné jako reklama.
9-0-0
13. 0693(2013): itself s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programů
Hustopečská televize, Kyjovská televize a Infokanál obce Jiříkovice ze dne 18.
července 2013 od 00.00 do 24.00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programů Hustopečská televize, Kyjovská televize a Infokanál obce Jiříkovice
ze dne 18. července 2013 od 00.00 do 24.00 hod.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele itself s.r.o., IČ 18826016, se
sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 62800, na porušení ustanovení § 32 odst.
7 písm. a), b), 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, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty. Ve vysílání
programu Kyjovská televize je uveden chybný název provozovatele a chybí jeho
identifikační číslo. Ve vysílání Hustopečské televize není uvedeno identifikační číslo
provozovatele. 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 § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele itself s.r.o., IČ
18826016, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 62800, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku textové smyčky vysílané na
programech Hustopečská televize a Infokanál obce Jiříkovice vysílání Rádia Krokodýl
provozovatele NONSTOP s.r.o., přestože toto není součástí licenčních podmínek, a zda
disponuje souhlasem provozovatele NONSTOP s.r.o. k tomu, aby vysílání Rádia
Krokodýl tvořilo zvukovou složku programu Hustopečská televize a programu Infokanál
obce Jiříkovice.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele NONSTOP s.r.o., IČ
49447530, se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, o podání vysvětlení, zda
vydal souhlas k tomu, aby vysílání Rádia Krokodýl tvořilo zvukovou složku programu
Hustopečská televize a programu Infokanál obce Jiříkovice, vysílaných provozovatelem
itself s.r.o.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele itself s.r.o., IČ
18826016, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 62800, o podání
vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční programové podmínky programu
Hustopečská televize vyplývající z rozhodnutí Rady sp. zn. Ru/256/02/2968, ve znění
pozdějších změn, pokud v záznamech, které provozovatel zaslal Radě, chybí
zpravodajský pořad Zprávy • stručně a rychle, zpravodajský pořad Regionální zprávy,
pořad Motormix a pořad Hudební občasník, které dle licenčních podmínek mají být
vysílány na programu Hustopečská televize denně.
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 itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem Brno, Pálavské
náměstí 4343/11, PSČ 62800, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na

písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Provozovatel na výzvu Rady k zapůjčení záznamů
programu Kyjovská televize ze dne 18. 7. 2013 od 00.00 do 24.00 hodin zapůjčil pouze
3 hodinové záznamy, ze kterých není jasné, jakým způsobem bylo z jednotlivých pořadů
sestaveno vysílání jako celek. Dle licenčních programových podmínek vyplývajících z
rozhodnutí Rady sp. zn. Ru/256/02/2968, ve znění pozdějších změn, se 24hodinové
vysílání programu Kyjovská televize má skládat z 3 hodinových repríz programu z
předchozího dne a 3 hodinových premiér.
10-0-0
14. 0697(2013): Obec Kamýk nad Vltavou; Monitoring programu Informační TV obce
Kamýk nad Vltavou 18.–19.7.2013
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Obec Kamýk nad Vltavou, IČ:
00242411, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nesplnil
povinnost oznámit Radě zahájení vysílání programu Informační TV obce Kamýk nad
Vltavou a síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá tento program
digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání, ačkoliv má Rada informace svědčící
o tom, že program byl již vysílán 18. a 19. července 2013.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Obec Kamýk nad Vltavou, IČ:
00242411, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na
písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy programu Informační TV obce Kamýk nad
Vltavou ze dnů 18. a 19. července 2013 ve formě počítačové prezentace, které jako
takové nejsou záznamy vysílání, a mohl tak porušit povinnost uchovávat v odvysílané
podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí
vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit
Radě.
10-0-0
15. 0707(2013): Analýza obchodních sdělení červen 2013
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2013.
10-0-0
- Rada žádá SÚKL o posouzení, zda propagace produktu Konopné mazání je v
souladu se zákonem o léčivech, neboť v obchodním sdělení - teleshoppingu inzerujícím
kosmetický přípravek Konopné mazání, odvysílaném dne 7. června 2013 od 9:59:05
hodin na programu Televize Barrandov (premiérově), jsou obsažena tvrzení, která
produktu Konopné mazání přisuzují léčivý/zdravotní charakter.
10-0-0
- Rada postupuje České obchodní inspekci k posouzení legálnost prodeje přístroje
NUTRiBULLET, který byl propagován v televizním vysílání prostřednictvím
teleshoppingu dne 4. června 2013 od 8:23:34 hodin na programu Prima family
(premiéra).
10-0-0
16. 0709(2013): Různí provozovatelé - screening - červen 2013

- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu, která pokrývala úseky následujících programů v
těchto dnech a v těchto časech: MTV NETWORKS s.r.o./Viacom BLINK 25. června
2013 10:00-22:00 hodin; MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central Polska 25. června
2013 10:00-22:00 hodin; MTV NETWORKS s.r.o./MTV Polska 25. června 2013 10:0022:00 hodin; MTV NETWORKS s.r.o./ Nickelodeon HD 25. června 2013 10:00-22:00
hodin; MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Polska 25. června 2013 10:00-16:00 hodin; Chello
Central Europe s.r.o./FILM CAFE 25. června 2013 11:59-00:20 hodin; Chello Central
Europe s.r.o./ FILM CAFE ROMANIA 25. června 2013 10:48-00:48 hodin; Chello
Central Europe s.r.o./TV Paprika 25. června 2013 12:00-00:00 hodin; Chello Central
Europe s.r.o./ MEGAMAX 25. června 2013 12:00-22:00; Chello Central Europe
s.r.o./Sport 1 21:00-01:00.
10-0-0
17. 0710(2013): Souhrn podání ohledně televizního vysílání
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními týkajícími se televizního vysílání a
zaslanými v období od 12. do 26. srpna 2013 (20 stížností): Česká televize – ČT1,
Reportéři ČT, 22.7.2013, 21:45 hodin; FTV, Prima spol. s r.o. – Prima family, Zprávy
FTV Prima, 18.8.2013, 18:55 hodin; Česká televize – ČT1, Reportéři ČT, 29.7.2013,
21:45 hod.; Různí provozovatelé – Dvě stížnosti na reklamu firmy T – Mobile; Česká
televize – ČT2, Vítejte v KLDR, 14.8.2013, 20:55 hod.; Česká televize – ČT24, Studio
ČT24, 22.8.2013, 17:30 hod.; Česká televize - ČT24, nespecifikovaný pořad, 22.8.2013;
CET 21 spol. s r.o. – Nova, Televizní noviny, 21.8.2013, 19:30 hod.; Česká televize –
ČT1, ČT24, Události, nespecifikovaný čas; FTV Prima, spol. s r.o. – Prima COOL,
nespecifikovaný čas dne 14.8.2013, upoutávka na pořad QI; Česká televize – ČT1,
ČT24, Otázky Václava Moravce, 11.8.2013, 12:00 hod.; Česká televize – ČT1, ČT24,
Otázky Václava Moravce obecně; Česká televize – ČT24, Interview ČT24, 8.8.2013,
18:30 hodin; Česká televize – ČT2, Severní Vietnam je krutý aneb balada Zpívající
nudle, 21.8.2013, 20:55 hodin; 4x stížnost na hlasitost reklam – 2x Prima family, Prima
COOL, Nova; Česká televize – ČT2, Rozezlení, 17.3.2013; Česká televize –
nespecifikovaný program a čas, úroeň zpravodajství.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže
„Nevýhodné smlouvy VZP ohrozily důchodce v domovech“ dne 22. července 2013 v
rámci pořadu Reportéři ČT od 21:45 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti, a to konkrétně tím, že nedostatečným
vysvětlením celého kontextu problému stanovení výše úhrad VZP vůči domovům
důchodců, neposkytnutím dostatečného prostoru k vyjádření napadené straně,
neoddělením problematiky stanovení výše úhrad za celý rok a výše průběžných úhrad,
nezveřejněním informace o tom, že o skutečné výši úhrad teprve budou rozhodovat
soudy, a pominutím důvodu vzniku sporu - neúplné právní úpravy, za kterou VZP
nenese odpovědnost, mohl v důsledku zabránit divákům v utvoření vlastního uceleného
názoru na danou problematiku a vytvořit dojem jednoznačně negativního konání VZP ve
věci, o níž soudy ještě nerozhodly.
10-0-0
18. 2013/183/RUD/FAS: FASHION TV, a.s.; FASHION TV/evropská tvorba 2012 neposkytnutí úplných údajů

- 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 3.
září 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FASHION TV, a.s., IČ
29047480, sídlem Praha 1, Politických vězňů 934/15, PSČ 110 00, správní řízení
vedené pro možné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č.
231/2001 Sb., neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení
§ 59 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své 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 FASHION TV, a.s., IČ 29047480, sídlem Praha 1, Politických vězňů 934/15,
PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001
Sb., neboť ani na opakované výzvy Rady neposkytl správné údaje o odvysílaných
evropských dílech, evropských dílech nezávislých výrobců a současných dílech
evropských nezávislých výrobců na programu FASHION TV v roce 2012, jak vyžaduje
zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2013, a to tak, aby provozovatel
za kalendářní rok 2013 poskytl Radě úplné údaje o počtu a délce vysílaných evropských
děl, resp. evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl
a jejich výrobců a seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci,
od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let.
10-0-0
19. 0501(2013): Petr Horák; CMS TV/18. a 19.4.2012/00:00-24:00 - po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání Horák
Petr, IČ 13175378, se sídlem Purkyňova 2117/25, Svitavy 2, PSČ 56802, jakým
způsobem a v jaké časově prodlevě byly dne 18. a 19. dubna 2013 vysílací smyčky
řazeny ve vysílání, respektive jaká byla struktura vysílání v uvedených dnech.
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.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele televizního vysílání Petr Horák, IČ 13175378, sídlem Svitavy, Purkyňova
2117/25, PSČ 56802 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas
vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v
průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve
vysílání programu CMS TV dne 19. dubna 2013 v časovém úseku 18:00-19:00 hodin
odvysílal 870 sekund reklamy a v časovém úseku 20:00-21:00 hodin 870 sekund
reklamy, a tím v obou případech o 2 min a 30 s sekund (tj. 150s) překročil přípustnou
délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
21. 0461(2013): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Potravinový
inspektor/monitoring 27.2.-23.5.2013 - opomíjení řetězce Penny Market a Billa/Rewe ČR
- po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání CET 21
spol. s r. o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00,

z jakého důvodu je v rubrice Potravinový inspektor, zařazované do pořadu Televizní
noviny na programu NOVA, opomíjen jeden z největších řetězců v ČR Penny Market a
také řetězec Billa.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele CET 21 spol. s r. o.,
IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu je v rubrice Potravinový inspektor, zařazované do pořadu
Televizní noviny na programu NOVA, opomíjen jeden z největších řetězců v ČR Penny
Market a také řetězec Billa, přestože ostatní řetězce se srovnatelným zastoupením na
trhu ČR v pořadu již několikrát prezentovány byly, respektive o doplnění
provozovatelova vysvětlení ze dne 7. srpna 2013 o podklady k jím uvedeným tvrzením.
10-0-0
22.
2013/576/RUD/Inf:
Informační
linky,
a.s.;
Služba
1188/reklama/Prima
family/25.4.2013/11:19:32 hod. - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Informační linky, a.s., IČ 242
00 077, sídlem Novodvorská 375/23 , 142 00 Praha 4 - Kamýk, k obsahu stížnosti na
reklamu na službu 1188 odvysílanou dne 25. dubna 2013 od 11:19:32 hodin na
programu Prima family, respektive s vysvětlením, z jakého důvodu nebyla v reklamním
spotu uvedena informace o ceně nabízené služby (o ceně hovoru za volání na danou
telefonní linku) či informace o tom, kde může divák danou informaci zjistit.
10-0-0
23. 2008/803/had/Med: Medicom International s.r.o.; Prontoflex spray/mut
3/24.3.2008/12:50:35/Nova - 400 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 90/2009 ze dne
21. 5. 2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 21. 10. 2008, č.
j. had/715/09, o uložení sankce ve výši 400 000,- Kč společnosti Medicom International,
s. r. o. pro porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
kterého se dopustila jako zadavatel reklamy na humánní, volně prodejný léčivý
přípravek Prontoflex Spray (mutace reklamy 3), který byl vysílán premiérově dne 24. 3.
2008 na programu Nova.
10-0-0
24. 2009/721/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Dermorevital/mut
1/28.3.09/20:03:17 - sponzor upoutávky - 50 000Kč - ZASTAVENO + UPOZORNĚNÍ
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. srpna 2013 č.j.
8 A 317/2011, kterým byla odmítnuta žaloba proti upozornění sp.zn.: 2009/721/LOJ/FTV
č.j. LOJ/2452/2011, jímž byl provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. upozorněn na
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v
době spáchání jiného správního deliktu, neboť označením sponzora Herbamedicus,
produkt Dermorevital (sponzor upoutávky, mutace 1), odvysílaným dne 28. března 2009
v 20:03:17 hodin na programu Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky (odkaz
na vlastnosti produktu - "aktivní podpora hojení", "u širokého spektra kožních problémů";
odkaz na kvalitu celkovým vyzněním spotu, kdy je produkt prezentován zpěvem ptáků
na pozadí a barevnými, různorodými, svěžími květy - snaha o vytvoření dojmu
harmonie, nezkažené, čisté přírody, což pro většinu diváků značí atraktivní kvality;
slétávání květů do produktu, který se sám uzavře, což je nutno vnímat jako zakázaný
dynamický prvek) a naplnilo tak definici reklamy, aniž by jako reklama bylo ve vysílání
rozeznatelné a řádně oddělené od ostatních částí programu, porušil povinnost zajistit,

aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
10-0-0

25. 0481(2013): CET 21 spol.s r.o.; Naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a §§
42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. - vyjádření Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých ČR (SONS ČR) a Ministerstva kultury ČR k výkladu § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., o vysílání
- Rada se seznámila s vyjádřeními Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a
jejich přátel (ASNEP), Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS
ČR) a Ministerstva kultury ČR k výkladu § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání.
10-0-0
26. 0703(2013): ČESKÁ TELEVIZE; ČT :D, ČT art - oznámení o zahájení vysílání
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Praha 4, Kavčí hory, o zahájení televizního vysílání programů ČT :D a ČT art.
10-0-0
27. 2013/704/DOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Žádost o zápis nelineární služby VIDEA
Z VILY
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele FTV
Prima, spol. s r. o., ze dne 14. srpna 2013, doručeného Radě dne 15. srpna 2013, toto
potvrzení: Poskytovatel FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15 908, se sídlem v Praze 8,
Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, byl dne 3. září 2013 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 19. srpna 2013 pod
názvem VIDEA Z VILY, umístěná na internetové adrese http://iprima.cz/vyvoleni/videaz-vily
10-0-0
28. 2013/523/dol/JHE: Jaroslav Heindl; Žádost o podání vysvětlení/www.tv-focus.cz
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele služby Videoarchív, pana
Jaroslava Heindla, IČ 672 19 888, bytem v Kadani, Vinohrady 2005, PSČ: 432 01, z
jakého důvodu Radě neoznámil poskytování služby
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Jaroslava
Heindla, ze dne 30. července 2013, doručeného Radě dne 8. srpna 2013, toto
potvrzení: pan Jaroslav Heindl, IČ 672 19 888, bytem v Kadani, Vinohrady 2005, PSČ:
432 01, byl dne 3. srpna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 1. ledna 2013 pod názvem Videoarchív, umístěná na
internetové adrese www.tv-focus.cz

10-0-0
29. 0688(2013): Různí poskytovatelé; Výmaz AVMSnV z Evidence
- Rada provádí výmaz poskytovatele MediaMax, s.r.o./StreamTech z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
10-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Nacesty.cz s.r.o./Nacesty.cz z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
10-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Elektrika.cz spol. s r.o./ Elektrika.cz z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
10-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz a.s./VIDEO SEZNAM z Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
10-0-0
30. 2013/712/zab: Gama media s.r.o. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Karlovy Vary - sídliště 107,9 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary – sídliště
107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 se lhůtou pro doručení
žádostí do 25. října 2013
10-0-0
31. 2013/690/zab: Gama media s.r.o. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 1.
listopadu 2013
10-0-0
32. 2013/687/zab/JOE: JOE Media s.r.o. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 3 97,5 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 3
97,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 10 14 / 50 42 48 se lhůtou pro doručení
žádostí do 18. října 2013
10-0-0
33. 2013/647/zab: LIN a.s. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se souborem
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10
kW, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08, s diagramem odpovídajícím dohodě
GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov a noc – město, tj. pro nominální
použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77
dBµ se lhůtou pro doručení žádostí do 8. listopadu 2013
10-0-0
34. 2013/682/zab: MEDIA BOHEMIA a.s. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Česká Lípa město 107,1 MHz / 158 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa město 107,1

MHz / 158 W, souřadnice WGS 84: 14 32 05 / 50 41 20 se lhůtou pro doručení žádostí
do 8. listopadu 2013
10-0-0
35. 2013/681/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Mariánské Lázně 96,6 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mariánské Lázně 96,6
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 42 36 / 49 57 07 se lhůtou pro doručení žádostí
do 15. listopadu 2013
10-0-0
36. 2013/720/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 15.
listopadu 2013
10-0-0
37. 2013/719/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. - podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Cheb-Špitálský vrch 97,1
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12 se lhůtou pro doručení žádostí
do 15. listopadu 2013
10-0-0
38. 2013/656/STR/R á: R á d i o D U H A , spol. s r.o.; transformační licence rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti R á d i o D U H A, s.r.o., IČ: 25255924 se sídlem
Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ 120 00, 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 EVROPA 2 –
Východ (licence Ru/281/00) se souborem technických parametrů Špindlerův Mlýn 99,3
MHz / 0,05 kW; Trutnov 107,8 MHz / 0,1 kW; Vrchlabí 106,4 MHz / 1 kW na dobu do 10.
října 2025.
10-0-0
39. 2013/651/bar/MAX: MAX LOYD, s. r. o. / DANCE RADIO; žádost o prodloužení
licence
- Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
MAX LOYD, s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město,
identifikační číslo 25111671, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
2007/277/zab ze dne 8. dubna 2008 k rozhlasovému vysílání programu DANCE RADIO
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 102,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W
z vysílacího stanoviště Praha-Jinonice o dobu 8 let, tj. do 3. června 2024
10-0-0
40. 2013/359/zab/Sta: Star Promotion, s. r. o. / Radio Hey; žádost o změnu vysílacího
stanoviště – podání advokátky JUDr. Marcely Neuwirthové
- Rada souhlasí s odesláním odpovědi advokátce JUDr. Marcele Neuwirthové ve věci
právního postavení provozovatelů vysílání
10-0-0
41. 0713(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, 8470/2013, 8346/2013)
posluchačů na pořad „Dvacet minut Radiožurnálu“, který byl odvysílán dne 30. července
2013 od 17:06 hodin na programu ČRo 1 - Radiožurnál a s jeho analýzou a shledala, že
pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. (1,2,7); Rada se seznámila
se stížností (č.j. 8476/2013) posluchače na rozhovor mezi pány Vilímkem a
Ransdorfem, který byl odvysílán dne 22. srpna 2013 mezi 21. a 22. hodinou na
programu ČRo Plus (3); Rada se seznámila se stížností (č.j. 8160/2013) posluchače na
pořad „Je jaká je“, který byl odvysílán dne 9. srpna 2013 od cca 10:40 hodin na
programu ČRo Dvojka (4); Rada se seznámila se stížností (č.j. 8216/2013) posluchače
na pořad „Prázdniny na přání“, který byl odvysílán dne 13. srpna 2013 na programu
ČRo 1 Radiožurnál (5); Rada se seznámila s oznámením Rady Českého rozhlasu
(č.j.8478/2013) o převzetí postoupených podnětů (6); Rada se seznámila se stížností
(č.j. 8556/2013) posluchače na pořad „Bonzák, který byl odvysílán dne 26. srpna 2013 v
čase od 7:25 do 7:35 hodin na programu Kiss jižní Čechy (8); Rada se seznámila s
vysvětlením provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. (č.j. 8254/2013 a 8374/2013) ve věci
odvysílání pořadu "Sexuální turista Franta Šulek“ ze dne 18. června 2013 od 7:30 hodin
na programu Fajn rádio (9); Rada se seznámila se stížností (č.j. 7791/2013) posluchače
na skladbu "Pánubohu do oken" autora Tomáše Kluse a s její analýzou a shledala, že
jejím odvysíláním nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. (10).
10-0-0
42. 0714(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program Frekvence 1; 104,5 MHz Brno) dne 19. srpna 2013,
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 19. srpna 2013, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 19. srpna
2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne
19. srpna 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 19. srpna
2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 19. srpna
2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec
Králové) dne 19. srpna 2013
10-0-0
43. 0561(2013): MÉDEA, a.s./17. června 2013/6:43:01 hodin, 7:39:08 hodin a 14:39:25
hodin/Frekvence 1/ reklama na lék Strepfen_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍCH 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 MÉDEA, a.s., IČO 251 30 013, se sídlem
Mikuleckého č.p. 1311/8, 147 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na lék Strepfen, která byla odvysílána dne 17. června 2013 v 6:43:01 hodin,
7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na programu Frekvence 1, se mohl dopustit porušení §
5a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje
povinnost, aby reklama na humánní léčivý přípravek (lék) být formulována tak, aby bylo
zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje
se zadavatelem reklamy, společností MÉDEA, a.s., IČO 251 30 013, se sídlem
Mikuleckého č.p. 1311/8, 147 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním

reklamy na lék Strepfen, která byla odvysílána dne 17. června 2013 v 6:43:01 hodin,
7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na programu Frekvence 1, se mohl dopustit porušení §
5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje
povinnost, aby reklama na humánní léčivý přípravek (lék) obsahovala zřetelnou, v
případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace
10-0-0
44. 2013/343/zab/Rád: Rádio Dobrý den, spol. s r.o.; neoznámená změna
jednatele_rozhodnutí ve věci
- Rada ukládá podle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění provozovateli, Rádio Dobrý den,
spol. s r.o., IČO: 60279001, se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec 2, pokutu ve výši
10 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
neoznámení změn, které se zapisují do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zápisu
změn, a to výmazu jednatele společnosti z obchodního rejstříku Tomáše Hasila, zápisu
nové jednatelky společnosti do obchodního rejstříku Evy Zachové, výmazu jednatelky
společnosti z obchodního rejstříku Evy Zachové a zápisu nového jednatele společnosti
do obchodního rejstříku Štěpána Rysky. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2013343. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013343. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
9-0-0
45. 0711(2013): Route Radio s.r.o./Radio Dálnice; Radiospol, s.r.o./Rádio Čas Dyje;
JUKE BOX, spol. s r.o./ RADIO ČAS-FM, středa 31.7. 2013, srovnávací analýza
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programů Radio Dálnice
(provozovatel Route Radio, s.r.o.), Rádio Čas Dyje (provozovatel Radiospol, s.r.o .) a
RADIO ČAS-FM (provozovatel JUKE BOX, spol. s r.o.), ze dne 31. července 2013 od
00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
10-0-0
46. 2011/405/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Karlovy Vary - sídliště 107,9
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 Karlovy Vary – sídliště 107,9
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
47. 2012/901/zab/JOE: JOE Media s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W_informace o rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 12.
srpna 2013 pod sp. zn. 10A 83/2013 - 64-68 a kterým Městský soud v Praze zrušil

rozhodnutí Rady ze dne 19. 2. 2013 čj. FOL/1024/2012 sp. zn. 2012/901/zab/JOE,
kterým Rada neudělila žalobci souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Sázava, a to změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz/100 W a zároveň omítl
žalobu proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 19. 2. 2013 čj.
FOL/945/2013 sp. zn. 2012/232/zab/KAL, kterým Rada udělila provozovateli Rádio
Dobrý den, spol. s r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz/100 W
10-0-0
- Rada nesouhlasí s podáním kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v
Praze, který byl vydán dne 12. srpna 2013 pod sp. zn. 10A 83/2013 - 64-68 a kterým
Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady ze dne 19. 2. 2013 čj. FOL/1024/2012 sp.
zn. 2012/901/zab/JOE kterým Rada neudělila žalobci souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Sázava, a to změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5
MHz/100 W a zároveň odmítl žalobu proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání ze dne 19. 2. 2013 čj. FOL/945/2013 sp. zn. 2012/232/zab/KAL, kterým Rada
udělila provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r.o., souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Hitrádio FM spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora
nemocnice 92,5 MHz/100 W
10-0-0
48. 2012/517/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Rádio BLANÍK; žádost o přidělení
kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad
Nisou – informace o rozsudku Městského soudu v Praze
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 5A 70/201358 ze dne 21. 8. 2013, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/517/zab/MED ze
dne 19. 3. 2013, kterým Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s. souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio BLANÍK prostřednictvím pozemních vysílačů spočívající ve změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 92,7
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou
10-0-0
- Rada nesouhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v
Praze čj. 5A 70/2013-58 ze dne 21. 8. 2013
10-0-0
49. 2011/405/zab/Gam: Gama media s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Karlovy Vary sídliště 107,9 MHz / 200 W - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. srpna 2013,
sp. zn. 5 A 69/2013 – 49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2011/405/zab/Gam, č.j. zab/1389/2013 ze dne 19. března 2013, kterým Rada udělila
provozovateli Gama media, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama
Rádio (licence 2008/1044/CUN/PRO), spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary –
sídliště 107,9 MHz / 200 W.

10-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 12. srpna 2013, sp. zn. 5 A 69/2013 – 49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp.
zn. 2011/405/zab/Gam, č.j. zab/1389/2013 ze dne 19. března 2013, kterým Rada udělila
provozovateli Gama media, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama
Rádio (licence 2008/1044/CUN/PRO), spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary –
sídliště 107,9 MHz / 200 W.
10-0-0
50. 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
51. 2013/685/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./MTV European; televizní vysílání šříené
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek - rozšíření výčtu států
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., se změnou licence č.j. zem/7048/09, spis. zn.: 2009/1035/zem/MTV, ze dne 6. října
2009, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu
MTV European zcela nebo převážně směřováno, o státy Maďarsko, Rumunsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie a
Kosovo, v rozsahu žádosti ze dne 9. srpna 2013, č.j. 8084.
10-0-0
52. 2013/677/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ Minimax, TV Paprika , SPORT2,
Spektrum, Megamax, FILM CAFE, FILM CAFE ROMANIA, MEGAMAX ROMANIA, MGM
CHANNEL, MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE - televizní vysílání
prostřednictvím družice – změna zakladatelské listiny – předchozí souhlas; změna
ostatních skutečností - oznámení
- Rada uděluje provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence programy: Minimax, č.j.:
Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004; TV Paprika, sp. zn.: 2008/1091/zem/MIN, č.j.:
zem/6309/08 ze dne 26. září 2008; SPORT2, sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.:
zem/6317/08 ze dne 26. září 2008; Spektrum, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, č.j.:
koz/6867/09 ze dne 8. září 2009; Megamax, sp. zn.: 2011/70/sve/Che, č.j.:
sve/545/2011 ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, sp. zn.: 2011/1052/FIA/Che, č.j.:
FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, sp. zn.: 2012/594/FIA/Che,
č.j.: FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012; MEGAMAX ROMANIA, sp. zn.:
2012/601/FIA/Che, č.j.: FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012; MGM CHANNEL, sp.
zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012; MGM CHANNEL
CENTRAL-EASTERN EUROPE, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013 ze dne 5.
února 2013) souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně zakladatelské listiny v
rozsahu žádosti provozovatele ze dne 12. srpna 2013, č.j.: 8082
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Chello Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence programy:
Minimax, č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004; TV Paprika, sp. zn.:
2008/1091/zem/MIN, č.j.: zem/6309/08 ze dne 26. září 2008; SPORT2, sp. zn.:
2008/1092/zem/MIN, č.j.: zem/6317/08 ze dne 26. září 2008; Spektrum, sp. zn.:
2009/896/KOZ/CCE, č.j.: koz/6867/09 ze dne 8. září 2009; Megamax, sp. zn.:

2011/70/sve/Che, č.j.: sve/545/2011 ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, sp. zn.:
2011/1052/FIA/Che, č.j.: FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, sp.
zn.: 2012/594/FIA/Che, č.j.: FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012; MEGAMAX
ROMANIA, sp. zn.: 2012/601/FIA/Che, č.j.: FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012; MGM
CHANNEL, sp. zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012; MGM
CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.:
FIA/621/2013 ze dne 5. února 2013) o změně ostatních skutečností uváděných v § 14
odst. 1, 2 dle § 21 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., spočívající v ukončení funkce jednatele
společnosti, dle podání ze dne 12. srpna 2013, č.j.: 8082
10-0-0
53. 2013/641/zem/KAB: KABEL OSTROV, s.r.o./TV Ostrov; televizní vysílání sířené
prostřednictvím kabelových systémů - změna licenčních podmínek - předchozí
souhlas
- Rada uděluje společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, Ostrov, Mírové
nám. 733, PSČ 363 01, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/80/03/800 ze dne 18. března
2003, spočívající ve změně licenčních podmínek v rozsahu dle žádosti ze dne 24.
července 2013, č.j. 7439.
10-0-0
54. 0616(2013): FRANEL MUSIC, v.o.s./BESKYDSKÁ TELEVIZE; televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů - žádost o dočasné přerušení vysílání - po
výzvě k upřesnění
- Rada se seznámila s upřesněním žádosti společnosti FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ 258
29 963, se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 1323/0, PŠC 744 01, o souhlas s
přerušením vysílání ze dne 30. června 2013, doručenou dne 17. července 2013, č.j.
7270, ve znění doplnění doručeného dne 13. srpna 2013, č.j. 8144.
10-0-0
- Rada vyzývá společnost FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ 258 29 963, se sídlem Frenštát
pod Radhoštěm, Bystré 1323/0, PŠC 744 01, k upřesnění některých skutečností
uvedených v žádosti o předchozí souhlas s přerušením vysílání programu Beskydská
Televize
10-0-0
55. 0706(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ
25842609, sídlo: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp.zn. 2008/70/Fia/CDG ze
dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy Óčko Expres HD a Prima COOL HD; v rozsahu dle podání č.j.
8222 doručeného dne 15. srpna 2013.
8-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 25619471, sídlo:
Příbram 1, Pod Hvězdárnou 453/0, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2009/333/Koz/TEL, spočívající ve změně
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový program Rádio Retro
1968; v rozsahu dle podání č.j. 8354 doručeného dne 20. srpna 2013.
10-0-0

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o.,IČ
63508834, sídlo: Ostrov, Mírové nám. 733/0, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: ČT :D, ČT art, Óčko Gold, ACTIVE TV; v rozsahu dle podání č.j. 8375
doručeného dne 22. srpna 2013.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Klášterec nad Ohří
s.r.o., IČ 60277891, sídlo: Klášterec nad Ohří, Polní 683/0, PSČ 431 51, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systému, č.j. Rg/43/96 ze dne 28.
června 1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české
televizní programy ČT :D, ČT art, Telka, Nova sport, Prima love; v rozsahu dle podání
č.j. 8379 doručeného dne 22. srpna 2013.
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ
46709584, sídlo: Kadaň, 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 kabelových systému, 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. 8379 doručeného dne 22. srpna
2013.
10-0-0
56. 2012/309/sve/PAN: PANORAMA, stavební bytové družstvo - správní řízení pro
možné porušení zákona zahájené na základě podnětu - postup po vyjádření
- Rada žádá Český telekomunikační úřad o provedení místního šetření k prověření
možného neoprávněného vysílání v sítích elektronických komunikací v rozsahu domů
spravovaných stavebním bytovým družstvem PANORAMA, IČ 00050211, sídlo Uherský
Brod, Horní Valy 2074, PSČ 688 01, dle přiložených map s rozmístěním domů, které
jsou spravovány stavebním bytovým družstvem PANORAMA
10-0-0
57. 0640(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 24 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
58. 0732(2013): CERF 2013
- Rada bere na vědomí informaci o programu 5. pracovního setkání CERF v Praze ve
dnech 12.-13.září.
10-0-0
59. 0740(2013): stížnosti na vysílání ČT Déčko - nekvalitní pokrytí signálem
- Rada se seznámila s 10 stížnostmi diváků na nekvalitní příjem nového programu
České televize ČT Déčko a schvaluje návrh odpovědi
10-0-0
- Rada postupuje stížnosti diváků týkající se vysílání nového programu ČT Déčko Radě
České televize a generálnímu řediteli ČT
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

