Zápis z 16. zasedání, konaného dne 2. 9. 2014
Přítomni: Krejčí, Kalistová, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Bezouška,
Jehlička, Kostrhun, Matulka, Kasalová
Omluveni: Bouška
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 16. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
11-0-0
2.
2014/658/had/CET:
CET
21
spol.s
r.o.;
NOVA/bet-at-home.com/Nova
sport/17.4.2014/21.27/nepovolená loterie-DOKAZOVÁNÍ-13:30
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/658/had/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení bet-at-home.com, odvysílaného na programu
Nova sport dne 17. 4. 2014 ve 21.27 hodin.
9-0-0
3. 2014/718/had/WAL: WALMARK, a.s.; WALMARK, a.s./Telka/1.6. 2014/7:27:08 hod./
reklama na produkt Tammex family/ – nekalé soutěžní praktiky-DOKAZOVÁNÍ (13:35)
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/718/had/WAL provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na produkt Tammex family plus, odvysílaného
dne 1. června 2014 od 7:27:08 hodin na programu Telka.
10-0-0
4. 2014/763/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Argan Oil Set/2.1.2014/16:00-16:20 hodin
- DOKAZOVÁNÍ OD 13:50 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/763/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto
bloku od 16.00 do 16.20 hodin, kdy probíhala nabídka produktu Argan Oil Set.
10-0-0
5. 2014/764/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/JADE infračervený masážní
přístroj/2.1.2014/od 09:01 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 14:15 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/764/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto
bloku od 09.01 do 09.22 hodin, kdy probíhala nabídka produktu JADE infračervený
masážní přístroj.
10-0-0
6. 2014/766/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/"poslední nabídka"/7.1.2014/od 13:41
hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 14:40 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/766/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto
bloku od 13.41 do 13.57 hodin, kdy byl nabízen produkt 6ks SET NOŽŮ, a záznamu
úseku vysílání tohoto bloku od 17.39 do 17.58 hodin, kdy probíhala nabídka zcela
totožného produktu 6ks NŮŽ SET.
10-0-0
7. 2014/496/RUD/Ale: Aleš Kadlec; KOTVA/17.1.2014 - nevysílání vlastním jménem, na
vlastní účet a odpovědnost - NAŘÍZENÉ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ OD 15:30 hodin

- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/496/RUD/Ale provedla nařízené ústní
jednání ve věci možného porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl provozovatel Aleš Kadlec, IČ 11482907, sídlem Kuřim, Nová
1057/4, PSČ 66434, dopustit vysíláním programu KOTVA dne 17. ledna 2014.
10-0-0
8. 2014/242/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Hodonín 91,4 MHz / 500 W,
Břeclav 93,2 MHz / 100 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W - veřejné slyšení od 15:45
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Hodonín 91,4 MHz / 500 W, Břeclav 93,2 MHz / 100 W a Kyjov
91,8 MHz / 100 W projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby
navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení
10-0-0
9. 2014/373/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz /
200 W - veřejné slyšení od 16:45 hodin
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Žatec 101,0 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení
10-0-0
10. 2014/36/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Most 102,6 MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada uděluje RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Most 102,6 MHz / 100 W pro program COUNTRY
RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
12-0-0
11. 2013/834/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada uděluje RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. podle § 18 zákona č.
231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9 MHz pro program
SIGNÁL RÁDIO PLZEŃ na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních
žadatelů zamítá.
12-0-0
12. 2013/993/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Zlín 92,7 MHz / 200 W - rozhodnutí
- Rada uděluje RADIO UNITED BROADCASING, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Zlín 92,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY
RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
12-0-0
13. 2014/611/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o.; žádost o udělení předchozího
souhlasu se změnou zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 PrahaStaré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

12-0-0
14. 2014/614/bar/Rad: Radio West Plzeň, s. r. o.; žádost o udělení předchozího
souhlasu se změnou zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Radio West Plzeň, s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 25217569, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
11-0-0
15. 2014/571/bar/NON: NONSTOP s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se
změnou zakladatelské listiny
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli NONSTOP s. r. o. se sídlem Marie Hübnerové 12/1681, 621 00 BrnoŘečkovice, identifikační číslo 49447530, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
12-0-0
16. 2014/615/bar/EVR: EVROPA 2, spol. s r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu
se změnou společenské smlouvy
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 15891283, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
12-0-0
17. 2014/650/bar/Gam: Gama media s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se
změnou společenské smlouvy
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Gama media s. r. o. se sídlem Bělehradská 6/360, 434 01 Most,
identifikační číslo 25028499, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele podle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
12-0-0
18. 2014/573/bar/Rád: Rádio Pálava s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se
změnou společenské smlouvy, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu
jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Rádio Pálava s. r. o. se sídlem Brněnská 38/3163, 695 01 Hodonín,
identifikační číslo 26230780, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele podle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a s převodem části obchodního
podílu Ing. Michala Plachého ve společnosti provozovatele ve výši 9 % na Janu
Svobodovou a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu
jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a společenské smlouvy
12-0-0
19. 2014/726/bar/RKR: RKR s. r. o. / Classic FM; žádost o udělení předchozího
souhlasu se změnou zakladatelské listiny a změnou označení (názvu) programu na
CLASSIC PRAHA
- 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 spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
12-0-0
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) 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) spočívající ve změně označení (názvu) programu na CLASSIC
PRAHA
12-0-0
20. 2014/858/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary sídliště 87,8
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 se lhůtou pro doručení žádostí
do 17. října 2014.
12-0-0
21. 2014/21/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / COUNTRY RADIO rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změny souřadnic kmitočtů
Rokycany 92,7 MHz / 100 W a Ústí nad Labem 106,8 MHz / 200 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99),
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200
W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99),
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200 W
na nové souřadnice WGS 84: 14 2 29 / 50 40 39.
12-0-0
22. 2013/848/CUN/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o./BBC - porušení licenčních
podmínek - vkládání hudby, 11.9. 2013. 08:00- 11:00, 13:00- 16:00 hodin, k rozhodnutí
- Rada ukládá provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Praha 1, Dlouhá
705/16, PSČ 110 00, identifikační číslo 25616803, pokutu ve výši 100 000,-Kč pro
neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 11.9.2013 v čase od
08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 zařazoval hudbu do vysílání programu B B C.
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6,
odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve
výši 1 000,- Kč.
7-0-0
23. 0743(2014): Česká rozhlasová s. r. o. / Rádio Orlík / rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů; informace o vysílání – nevyhovění žádosti Rady o podání
vysvětlení
- Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu ukládá společnosti Česká
rozhlasová s. r. o. se sídlem Staré Sedlo 96, 398 07 pošta Orlík nad Vltavou,
identifikační číslo 28067274, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,-Kč za nevyhovění
žádosti Rady o podání vysvětlení čj. bar/2718/2014 ze dne 22. 7. 2014, která byla
společnosti Česká rozhlasová s. r. o. doručena dne 30. 7. 2014

11-0-0
24. 2014/857/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a. s., Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Most,
Hitrádio FM Crystal; Rádio Dobrý den, spol. s r.o., Hitrádio FM, 28.7. 2014. 00:00-24:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programů Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Most a
Hitrádio FM Crystal provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. a programu Hitrádio FM,
provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o., ze dne 28. 7. 2014 od 00:00 do 24:00
hodin.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, na porušení § 32 odst. 1,
písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. 7. 2014 od 00:00
do 24:00 hodin neidentifikoval rozhlasový program Hitrádio FM Labe plným a platným
názvem programu alespoň jedenkrát za hodinu, ale vždy pouze jeho zkrácenou verzí –
Hitrádio FM. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozorňuje provozovatele Rádio Dobrý den,
spol. s r.o., IČ: 60279001, se sídlem Papírová 537/0, 46001 Liberec, na porušení
licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím sp.2006/1019/zab/KAL,
ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že nedodržel dané licenční
podmínky, které určují poměr zahraniční a domácí hudební produkce 60% : 40%, neboť
v analyzovaném dnu byl poměr domácí hudební produkce okolo 15%. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
25. 0849(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání
- Rada se seznámila se stížností (č. j. 7106/2014) na rozhovor s Milanem Calábkem,
odvysílaný dne 18. 8. 2014 od 11:00 hod. na programu Český rozhlas 2 - Dvojka v
rámci pořadu Je jaká je (1); Rada se seznámila se stížností (č. j. 6944/2014) na vysílání
programu Rádio Dálnice a zadala vypracování analýzy.
12-0-0
- Rada se seznámila s analýzou rozhovoru s Milanem Calábkem, odvysílaného dne 18.
8. 2014 od 11:00 hod na programu ČRo 2 - Dvojka v rámci pořadu Je jaká je, a
shledala, že v rozhovoru nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
26. 0862(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 21. srpna 2014,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha,
program Kiss; 98,1 MHz Praha, program Radio 1; 91,9 MHz Praha a program Radio
Spin; 96,2 MHz Praha) dne 21. srpna 2014, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7
MHz Ostrava) dne 21. srpna 2014 a První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio;
103,7 MHz Praha) dne 21. srpna 2014.
12-0-0

27. 2014/755/STR/Fre: Frekvence 1, a.s.; Dámský klub F1_19.5.2014_seznámení s
vyjádřením provozovatele
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 7086/2014) provozovatele Frekvence 1, a.s. ve
správním řízení vedeném pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 19. května 2014 odvysílal v čase
od 10:00 do 12:00 hodin pořad „Dámský klub“
11-0-0
28. 2014/812/zem/KAB: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o./OIK TV/KT ŽACLÉŘ; televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek
- Rada uděluje podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 481 50 029, se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ
101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/46/03/538
ze dne 4. února 2003, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních
podmínek, a to rozšíření vysílání o informační program KT ŽACLÉŘ určený pro k.ú.
794244 – Žacléř, okres Trutnov, v rozsahu dle žádosti ze dne 4. srpna 2014, č.j. 6795,
ve znění doplnění ze dne 5. srpna 2014, č.j. 6815.
12-0-0
29. 2014/840/zem/Nej: Nej TV a.s./Infokanál NEJ - TV, Infokanál NEJ - TV - Dobruška;
změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek
- Rada uděluje podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2, Francouzská 4/75, PSČ 12000, souhlas
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/4439/2010, spis. zn.
2010/1308/zem/Nej, ze dne 21. prosince 2010, spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek, a to rozšíření vysílání o program informativního
charakteru INFOKANÁL NEJ TV – Dobruška určený pro k.ú. 627496 – Dobruška, okres
Rychnov nad Kněžnou, v rozsahu dle žádosti ze dne 14. srpna 2014, č.j. 7024.
11-0-0
30. 2014/831/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., program Nickelodeon HD, změna
licenčních podmínek - rozšíření výčtu států
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
souhlas ke změně licenčních podmínek licence sp. zn. 2010/602/zem/MTV ze dne 3.
srpna 2010 - program Nickelodeon HD, spočívající ve změně výčtu států, na jejichž
území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to rozšíření o státy Bosna a
Hercegovina, Rusko v rozsahu dle žádosti č.j. 6793 doručené dne 4. srpna 2014.
12-0-0
31. 2014/832/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; program Nickelodeon European změna licenčních podmínek - rozšíření výčtu států
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb.souhlas ke změně licenčních podmínek licence sp. zn. 2009/1038/sve/MTV ze dne
6. října 2009 – program Nickelodeon European, spočívající ve změně výčtu států, na
jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to rozšíření o státy
Bosna a Hercegovina, Polsko, Rusko, Turecko v rozsahu dle žádosti č.j. 6794 doručené
dne 4. srpna 2014.
12-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehož
území je televizní vysílání programu Nickelodeon European, provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., zcela nebo převážně směrováno
11-0-0

32. 2014/830/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., program VH 1 Classic European ,
změna licenčních podmínek - rozšíření výčtu států
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
souhlas ke změně licenčních podmínek licence sp. zn. 2009/1034/sve/MTV ze dne 6.
října 2009 - program VH 1 Classic European, spočívající ve změně výčtu států, na
jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to rozšíření o státy
Albánie, Arménie, Gruzie, Island, Moldavsko, Černá Hora, Portugalsko, Rusko,
Jihoafrická republika a Španělsko v rozsahu dle žádosti č.j. 6791 doručené dne 4. srpna
2014.
12-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Portugalska a
Španělska, na jehož území je televizní vysílání programu VH 1 Classic European,
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., zcela nebo převážně směrováno.
12-0-0
33. 2014/829/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; program VH 1 European, změna
licenčních podmínek - rozšíření výčtu států
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
souhlas ke změně licenčních podmínek licence sp. zn. 2009/1037/sve/MTV ze dne 6.
října 2009 - program VH 1 European, spočívající ve změně výčtu států, na jejichž území
bude vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to rozšíření o státy Andorra, Arménie,
Keňa, Rusko a Švýcarsko v rozsahu dle žádosti č.j. 6792 doručené dne 4. srpna 2014.
12-0-0
34. 2014/826/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ Megamax - televizní vysílání
prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas
- 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 sp. zn. 2011/70/sve/Che, č.j.:
sve/545/2011 ze dne 8. února 2011) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b), d) zákona č.
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Megamax
prostřednictvím družice, spočívající: a) ve změně časového rozsahu vysílání na 24
hodin denně (00:00 - 24.00 hodin) od 1. října 2014; b) v rozšíření výčtů států, na jejichž
území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno o Rumunsko; c) ve změně
licenčních podmínek, spočívajících ve změně dalších programových podmínek
programu Megamax v rozsahu žádosti č.j.: 6992 ze dne 13. srpna 2014
12-0-0
35. 2014/546/sve/Pla: Planet A, a.s., IČ: 00537012, oznámení změny registrace rozšíření programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením
provozovatele Planet A, a.s., IČ: 00537012, se sídlem Praha 4, U Hellady 697/4, PSČ:
140 00, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.: 2008/243/cun/Pla, č.j. cun/2013/08 ze dne
19. března 2008 spočívající: a) ve změně názvů již zaregistrovaných televizních
programů: z FilmBox Extra 1 na FilmBox Plus, z FilmBox Plus na FilmBox Extra, z
Prima Family na Prima, ze Zone Romantica na CBS Drama; ze Zone Reality na CBS
Reality, z Hallmark Channel na Universal Channel; b) ve změně názvů již
zaregistrovaných rozhlasových programů: z Čro Rádio Česko na ČRo Plus/Jazz a z
ČRo Leonardo na Čro Junior; c) v rozšíření programové nabídky o české televizní
programy: ČT Déčko, ČT Art, ČT 4 Sport HD, Nova Cinema HD, Fanda SD+HD, Telka,
SMÍCHOV, Prima ZOOM, Meteo TV, Šlágr TV, Country No.1, regionální televize, TV
Slovácko, btv, Relax TV, Óčko Expres, Óčko Gold, Fashion TV, CS Mini, HOROR FILM,
KinoSvět, Doku CS, Muzika CS, Nickelodeon HD, Film Europe Channel HD, Comedy

Central Extra, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, C8; zahraniční televizní
programy: Auto Motor Sport, Megamax, Duck TV, Viasat History HD, Viasat Nature SD
+ HD, Crime Investigation, Fine Living, FashionBox, DocuBox, 360 TuneBox, DeLuxe
Music, ID Extra, Brazzers TV Europe s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně s
tím, že vysílání bude zajištěno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. 4146
doručeného dne 19. 5. 2014 ve znění upřesnění č.j. 6600, doručeného dne 31. 7. 2014
a doplnění č.j. 7134 doručeného dne 20. srpna 2014.
12-0-0
- Rada vrací provozovateli Planet A, a.s., IČ: 00537012, v souladu s ustanovením § 7
písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., poplatek ve výši 10 000,- Kč na účet provozovatele č.
35-7185000227, VS 00537012 protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním
úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení.
12-0-0
36. 0835(2014): Chello Central Europe s.r.o. / MEGAMAX ROMANIA - televizní vysílání
prostřednictvím družice – žádost o ukončení platnosti licence
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Chello Central Europe s.r.o. /, IČ: 271 12
501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 zanikne dne 1. října 2014
dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání
programu MEGAMAX ROMANIA šířeného prostřednictvím družice udělené
rozhodnutím, sp. zn.: 2012/601/FIA/Che, č. j.: FIA/3009/2012, ze dne 21. srpna 2012,
dle žádosti provozovatele ze dne 13. srpna 2014, č.j.: 6992. O této skutečnosti vydává
Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
37. 0872(2014): STARS.TV s.r.o./STARS.TV ; televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice - žádost o ukončení vysílání - zánik platnosti licence
- Rada bere na vědomí, že provozovateli STARS.TV s.r.o., IČ 29452538, se sídlem
Havířov - Podlesí, Okrajová 1356/19, okres Karviná, PSČ 736 01, zanikla dne 3. února
2014 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního
vysílání programu STARS.TV šířeného prostřednictvím družice, č.j. sve/3996/2012,
spis. zn.: 2012/696/sve/STA, ze dne 13. listopadu 2012, na základě žádosti ze dne 26.
srpna 2014, č.j. 7213. O této skutečnosti vydá Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb.
12-0-0
38. 0834(2014): Různí provozovatelé; změna programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem: Praha 6,
Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00 o změně skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp. zn.:
2013/736/FIA/Čes, č.j. fia/975/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající v rozšíření
programové nabídky v Regionální vysílací síti 8 o zahraniční televizní program Slovak
Sport v rozsahu dle podání č.j. 6773 doručeného dne 1. srpna 2014.
11-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením
provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ: 25619471, se sídlem Příbram II, Pod Hvězdárnou
453, PSČ: 261 01 o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, č.j.
koz/2503/09 ze dne 25. března 2009, spočívající v rozšíření programové nabídky o
rozhlasový program - Český rozhlas Sport v rozsahu dle podání č.j. 6959 doručeného
dne 11. srpna 2014.

12-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením
provozovatele O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/32/05 ze dne 26.
července 2005, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní
programy - DIGI Sport 1 a DIGI Sport 2 v rozsahu dle podání č.j. 7071 doručeného dne
18. srpna 2014.
12-0-0
39. 0833(2014): Různí provozovatelé; Oznámené změny
- Rada se seznámila se 17 oznámeními
12-0-0
40. 0822(2014): ČESKÁ TELEVIZE; Monitoring programů ČT :D a ČT art 20. července
2014
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT :D dne 20.
července 2014 od 10:37 do 20:00 hodin a navazujícího vysílání programu ČT art v
úseku od 20:00 hodin dne 20. července 2014 do 00:13 hodin dne 21. července 2014.
12-0-0
- 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 Česká televize, IČ:
000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4, o podání
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byl dne 20. července 2014 ve 22:26
hodin na programu ČT art odvysílán pořad Vítkovice – Gala večer, respektive na
základě jakých smluvních ujednání byl tento pořad získán pro vysílání České televize, a
vysvětlení cenové části ujednání a případných závazků ČT z těchto ujednání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.
12-0-0
41. 0797(2014): Město Kralupy nad Vltavou; TV KRALUPY: Analýza záznamu vysílání v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 ze dnů 22. a 23. 6 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
TV KRALUPY provozovatele Město Kralupy nad Vltavou ze dnů 22. a 23. června 2014 v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, sídlem U Cukrovaru
1087, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 88, o podání vysvětlení, zda byly verze
videotextových smyček, jež jsou součástí programu TV KRALUPY, a které byly
doručeny Radě dne 1. srpna 2014, do vysílání reálně zařazeny ve dnech 22. a 23.
června 2014, jak bylo požadováno v žádosti o zapůjčení záznamu, jelikož oba tyto
záznamy obsahují v úvodních záběrech údaj identifikující datum 20. 6. 2014 a čas
vysílání 07:13:12 hodin, resp. jaká je frekvence obměny smyček, a zda byly ve dnech
22. a 23. 6. 2014 odvysílány shodné videotextové smyčky. A dále, z jakého důvodu se
liší zmíněné videotextové smyčky vysílané prostřednictvím sítí UPC a KnVnet, resp. z
jakého důvodu a na základě jakého oprávnění provozovatel vysílá dvě mutace
programu TV KRALUPY, odlišující se podle toho, ve které kabelové síti (UPC, KnVnet)

je program šířen. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Město Kralupy nad Vltavou,
IČ 00236977, sídlem U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 88, na porušení
licenčních podmínek stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č.j. sve/8833/07, ve
znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že se ve dnech 22. a 23. června 2014
odchýlil od licencí deklarované programové skladby programu TV KRALUPY, neboť v
tyto dny byla odvysílána pouze videotextová smyčka a Kralupské televizní zpravodajství
(KTZ), nikoli už pořady RT- zpravodajství a Aktuality, které mají být dle licenčních
podmínek vysílány každý den v týdnu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, sídlem U Cukrovaru
1087, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 88, o podání vysvětlení, zda byl záznam vysílání
Kralupského televizního zpravodajství (KTZ 12/2014), jež byl Radě doručen dne 1.
srpna 2014, poskytnut v odvysílané podobě, tedy včetně všech částí vysílání, loga
programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných technických
úprav, tak jak byl distribuován divákovi ve dnech 22. a 23. června 2014 na programu TV
KRALUPY. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Město Kralupy nad Vltavou,
IČ 00236977, sídlem U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 88, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve
dnech 22. a 23. června 2014 neumožnil divákům programu TV KRALUPY snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Na internetových stránkách Města Kralupy nad Vltavou, jež
sám provozovatel v průvodním dopise k zaslaným záznamům označuje jakožto zdroj
údajů povinných dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., je Rada uvedena pouze
jakožto orgán dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, a nikoli i nad provozováním televizního vysílání. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Město Kralupy nad Vltavou,
IČ 00236977, sídlem U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 88, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
videotextové smyčky, vysílané jako součást programu TV KRALUPY, jež jsou na svém
začátku ve vysílání označeny datem 20. června 2014 a časem vysílání 07:13:12 hodin,
obsahují reklamní spot propagující společnost Lékárna Lobeček s.r.o., jež není snadno

rozeznatelný, jelikož není žádným ze způsobů, jež stanovuje Zákon o vysílání, oddělen
od ostatních částí vysílání. Tato reklama je zařazena v rámci rubriky Oznámení, a to v
čase 10:16 minut od začátku smyčky vysílané prostřednictvím sítě UPC a v čase 13:50
minut od začátku smyčky vysílané prostřednictvím sítě KnVnet. Tento reklamní spot
propaguje služby lékárny, konkrétně absenci 30korunového poplatku za recept na léčivé
přípravky vázané na lékařský předpis, a to pro zákazníky disponující zákaznickou
kartou. V podstatě shodný obsah sdělení stejné společnosti je přitom tlumočen
prostřednictvím reklamního spotu, jež je zařazen jakožto součást, řádně odděleného,
reklamního bloku v čase 01:48 minut od začátku záznamu smyčky ze sítě KnVnet. V
případě sdělení odvysílaného v rámci rubriky Oznámení se tak jedná o zkrácenou (z
hlediska délky, nikoli informací podstatných pro propagaci) a modifikovanou verzi
reklamního spotu odvysílaného v rámci reklamního bloku, tedy o neoddělenou reklamu.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění
12-0-0
42. 0838(2014): NTV cable s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání televizního
programu NTV info ze dne 18.-19. 7. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu NTV info provozovatele
NTV cable s.r.o., IČ 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo náměstí 87, PSČ 763
61, v období 18.–19. července 2014 v čase 00:00-24:00 hodin.
12-0-0
- 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 NTV cable s.r.o., IČ
25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo náměstí 87, PSČ 763 61, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu byl jím provozovaný televizní program NTV info v průběhu
vysílání pořadu Zlínský kraj Televize Slovácko ve dnech 18. a 19. července 2014
označen dvěma logy, což může být pro diváka matoucí. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.
10-0-0
43. 0825(2014): Analýza obchodních sdělení - červen 2014
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2014.
12-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamní spot společnosti
ACEMA Credit Czech, a.s., který byl premiérově odvysílán dne 11. června 2014 v čase
10:06:54 hodin na programu NOVA.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Na hřebenech II
1132/4, 147 00 Praha, o podání vysvětlení k obchodním sdělením „Nadace Vodafone“,
jejichž premiéry byly odvysílány dne 2. června 2014 v čase 10:49:54 hodin na programu
ČT 2 (mutace 1), dne 3. června 2014 v čase 17:14:12 hodin na programu ČT1 (mutace
2) a dne 4. června 2014 v čase 18:54:21 hodin na programu ČT1 (mutace 3). Vzhledem
k tomu, že výše uvedená obchodní sdělení nebyla odvysílána v rámci reklamních bloků,
během jejich trvání bylo na obrazovce přítomno logo programu a přitom neobsahovala
jakoukoli informaci o sponzorování, Rada žádá o vysvětlení, o jaký typ obchodních
sdělení se jedná.
12-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností
CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „Liváriz“,
odvysílaného dne 24. června 2014 v čase 10:40:00 hodin na programu Televize
Barrandov - repríza (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu „Liváriz“, která byla premiérově
odvysílána dne 24. června 2014 v čase 9:24:53 hodin na programu Televize Barrandov
(mutace 2). Tato obchodní sdělení mohou být nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto
zákonu, když v reklamním spotu i teleshoppingu uvádí, že k produktu kryogenní sprej
Liváriz obdrží divák zdarma reaktivační krém „Liváriz“, to vše za 1600 Kč („Zavolejte teď
hned a objednejte si sprej Liváriz a krém Liváriz a zaplaťte jen za sprej. Reaktivační
krém Liváriz je při této objednávce zcela zdarma. Liváriz, řešení pro vaše nohy na
dosah ruky. Se zárukou eternele pharma, volejte hned!“). Ve skutečnosti je však cena
1600 Kč cenou za sadu dvou výrobků (kryogenní sprej a reaktivační krém), neboť žádný
z těchto výrobků není prodáván samostatně a oba tedy tvoří integrální součást sady
výrobků. Užitím slova „zdarma“ se tak zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky,
kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že kupuje jeden produkt za
cenu 1600 Kč, k němuž získává druhý produkt zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje
sadu dvou výrobků, a žádný produkt zdarma tak nezískává.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností
CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „DermaWand“, který
byl odvysílán dne 5. června 2014 v čase 19:46:22 hodin na programu Televize
Barrandov - repríza (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu „DermaWand“, který byl
premiérově odvysílán dne 7. června 2014 v čase 10:04:57 hodin na programu Televize
Barrandov (mutace 2) a které jsou možnou nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že je v jejich rámci uvedeno:„
Dostanete DermaWand, praktickou taštičku a speciální DVD v celkové hodnotě šest
tisíc korun, ale pokud zavoláte hned teď, během této speciální televizní akce obdržíte
padesát procent slevu z naší běžné ceny. Opravdu … padesát procent slevu ... z naší
běžné ceny, pokud zavoláte hned teď. Zaplatíte za váš DermaWand jen dva tisíce devět
set devadesát devět korun, ale musíte zavolat hned teď.“. Takové tvrzení mohlo ve
spotřebiteli vyvolat dojem, že produkt (přístroj, pouzdro a DVD) může za speciální akční
cenu 2 999 Kč zakoupit pouze po dobu vysílání obchodních sdělení „DermaWand“, a to
namísto běžné ceny 6 000 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že
produkt (přístroj, pouzdro a DVD) je možné prostřednictvím „www.bctv.cz“ zakoupit za
cenu 2 999 Kč zcela běžně. V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj.
že cena výrobku je 2 999 Kč, ovšem reálně tato cena není součástí speciální akce
trvající pouze po dobu vysílání obchodních sdělení „DermaWand“, nýbrž cena běžná.

Údaj o nutnosti okamžitého zavolání jako podmínky získání 50% slevy, respektive
konečné ceny 2 999 Kč, je tak v obchodních sděleních užit s cílem uvést spotřebitele v
omyl, neboť uvedený produkt je nabízen za tuto zdánlivě zvýhodněnou akční cenu 2
999 Kč zcela běžně. Prostřednictvím tohoto jednání nebyly divákovi úmyslně poskytnuty
všechny informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí,
a mohl tak být uveden v omyl.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele reklamního spotu, společnost JUWITAL s.r.o., IČ:
27110451, sídlem Praha 2, Blanická 2135/13, PSČ 120 00, o podání vysvětlení k
obchodnímu sdělení „ANTISEPTjuWimGEL“, jehož premiéra byla odvysílána 23. června
v čase 10:36:53 hodin na programu Televize Barrandov. Vzhledem k tomu, že z výše
uvedeného obchodního sdělení není zcela jasné, o jakou kategorii produktu se v
případě propagovaného ANTISEPTjuWimGEL jedná, Rada žádá o vysvětlení v této
záležitosti.
11-0-0
- Rada žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko týkající se definice termínu
„léčebný postup, který je v České republice dostupný pouze na lékařský předpis“,
respektive, zda má k dispozici seznam/definici zákroků, které mají tento charakter.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele reklamního spotu, společnost GENNET CZ,s.r.o., IČ:
25747720, sídlem Praha 7, Kostelní 9/292, PSČ 170 00, o podání vysvětlení v
souvislosti s reklamním spotem „Gennet“, který byl odvysílán dne 16. července 2014 v
čase 15:19:03 hodin na programu O (“Óčko“) – repríza. Rada žádá o informaci, jakým
způsobem dochází k výpočtu finančních náhrad spojených s darováním pohlavních
buněk, případně do jaké výše jsou tyto náhrady omezeny.
12-0-0
44. 0839(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 16/2014 (14 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 11. srpna do 24. srpna 2014:
CET 21 spol. s r.o. / NOVA – pořad Televizní noviny, reportáž Separatisté zaútočili na
nemocnici, 24. 8. 2014 v 19.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad Eden, 13. 8.
2014 v 20.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – hlasitost sponzorských vzkazů, 13. 8.
2014 od 19.58 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – pořad Naše
zprávy, reportáž spor o babičku, 20. 7. 2014 v 18.30 hod.; TV CZ s.r.o. / ACTIVE TV –
pořad EZO.TV, 19. 7. 2014 v 19.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad Události v
regionech, reportáž Začal festival Prague Pride, 11. 8. 2014 v 18.00 hod. a pořad
Události, reportáž AIDS se šíří, 11. 8. 2014 v 19.00 hod.; Bez konkretizace
provozovatele a programu – reklamní spot Finish POWER & PURE; ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT 2 – pořad Světová náboženství – Islám, 20. 8. 2014 od 12.40 hod.; Bez
konkretizace provozovatele a programu – přímé záběry na vozidla pohřebních služeb v
reportážích; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – hlasitost reklamního
bloku, 23. 8. 2014 od 16.42 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – hlasitost obchodních
sdělení, 24. 8. 2014 od 21.14 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad Objektiv, 24. 8.
2014 od 10.30; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 24 – zpravodajství, bez konkretizace období,
času a pořadu; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1, ČT2, ČT 24 – pořad O pokladech, 22. 8.

2014 od 20.00 hod., obchodní sdělení na veřejnoprávní televizi, dramaturgie a úroveň
pořadů; zpráva Policie ČR k pořadu Tečka páteční noci vysílaného na programu ČT Art
dne 20. 12. 2013.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. srpna 2014 od
20:05 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Eden, který obsahoval vulgarismy a
nadávky „v prdeli“ (00.06.40 hod. od začátku pořadu), „kurva/kurvo“ (00.11.11,
00.11.12, 00.16.16, 00.20.46, 00.20.50, 00.41.51 hod.), „do hajzlu“ (00.14.17 hod.),
„kurvit“ (00.20.19 hod.), „prdel“ (00.20.56, 00.44.48 hod.), „sereš“ (00.41.48, 00.43.02
hod.), „do prdele“ (00.44.40 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době
od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
12-0-0
- 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
TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Praha, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním teleshoppingového bloku EZO.TV dne 19. července 2014 od 19:00 hod. na
programu ACTIVE TV, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta,
čímž podporoval chování ohrožující zdraví. Někteří diváci si totiž zjištění a rady
protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu
třeba i závažných onemocnění. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
12-0-0
- 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 § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním
pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Separatisté zaútočili na
nemocnici, dne 24. srpna 2014 od 19.30 hodin na programu NOVA, neboť v předmětné
reportáži došlo k věcně nesprávnému informování o současné situaci na Ukrajině,
zejména pak uvedením informace, že „Doněckem otřásl časně ráno ohlušující výbuch.
Separatisté zasáhli nemocnici.“, zdůrazněné titulkem „Separatisté zaútočili na
nemocnici“, který byl uveden na televizní obrazovce v průběhu celé reportáže, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ostatní tuzemská média informovala o tom, že
nemocnice byla zasažena při ostřelování Doněcku ukrajinskou armádou. Tím se
provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských
a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
11-0-0

45. 2013/958/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Vaše volba - kdo si zaslouží váš
hlas/18.9.-25.10.2013/různé časy (22:25,22:30,22:35) - zvýhodnění politických stran - 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 2.
září 2014 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 mohlo dojít
odvysíláním pořadu Vaše volba – kdo si zaslouží váš hlas, na programu NOVA v
různém vysílacím čase, nejčastěji od 22:25 (22:30, 22:35) hod., v období od 18. září
2013 do 25. října 2013, z důvodu absence předchozího upozornění na porušení zákona
podle ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v
pořadu Vaše volba – kdo si zaslouží váš hlas, vysílaném na programu NOVA v různém
vysílacím čase, nejčastěji od 22:25 (22:30, 22:35) hod., v období od 18. září 2013 do
25. října 2013, nevyváženě naložil s výsledným uplatněným klíčem, podle kterého byly k
prezentaci v daném pořadu vybrány jednotlivé politické subjekty a který se opíral
zejména o výsledky předvolebního průzkumu Stranické preference a volební model v
září od CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i.), když na základě vlastního a neodůvodněného uvážení a nikoliv na základě
výsledků tohoto jako klíč sloužícího předvolebního průzkumu poskytl nevyvážený
prostor pro prezentaci zástupců jednotlivých politických subjektů, čímž v rozporu se
zásadou vyváženosti zejména znevýhodnil konkrétní politické strany oproti ostatním
politickým subjektům. Jako konkrétní příklad lze uvést KSČM. Té byl navzdory
výsledkům klíčového předvolebního průzkumu poskytnut menší prostor pro prezentaci
zástupců než politickým subjektům, které podle nastaveného klíče bylo nezbytné
považovat za slabší. Zástupcům KSČM poskytnutý menší prostor pro prezentaci byl
naopak srovnatelný s prostorem, který byl poskytnut SPOZ (podle průzkumu
nejslabšímu subjektu s předpokládaným dosažením hranice nezbytné pro zvolení
zástupců do Poslanecké sněmovny PČR). Stejně tak lze hovořit o zjevném
znevýhodnění strany ČSSD, jejímž zástupcům byl poskytnut stejný prostor jako
zástupcům ostatních subjektů (ANO, TOP 09 či ODS), byť ty podle výsledků
předvolebního průzkumu s ČSSD srovnávat možné nebylo. Toto znevýhodnění ČSSD a
naopak zvýhodnění těchto ostatních subjektů lze nejlépe demonstrovat na srovnání s
ODS, které byl poskytnut stejný prostor pro dva zástupce jako v případě ČSSD, byť
ODS dosahovala výrazně nižších (až méně jak čtvrtinových) výsledků předvolebního
průzkumu. Tímto provozovatel porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0

46.
2014/330/DRD/Byd:
Bydžov
s.r.o.;
V1/Východočeské
jedničky/J.
Chvojka/18.10.2013/18:10 - 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 2.
září 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Bydžov s.r.o., IČ: 25961071,
se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov, správní řízení vedené pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
pořadu Východočeské jedničky, respektive v něm obsaženého medailonu kandidáta ve
volbách do Poslanecké sněmovny Jana Chvojky, dne 18. října 2013 v 18:10 hodin na
programu V1, z důvodu absence předchozího upozornění na porušení zákona podle
ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- 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 Bydžov s.r.o., IČ: 25961071, se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový
Bydžov, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Východočeské jedničky, respektive v něm obsaženého medailonu
kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny Jana Chvojky, dne 18. října 2013 v
18:10 hodin (a následně v reprízách v období do 24. října 2013 22:15 hodin včetně) na
programu V1. Tento pořad, respektive medailon byl odvysílán v rozporu se zásadami
objektivity a vyváženosti. Neobjektivita informování spočívala především v prezentaci
pozitivních hodnotících tvrzení o kandidátovi ve volbách z pozice redakce bez věcné
argumentace, která by opravňovala k takovému hodnocení, jako například, že je
„úspěšný mladý právník“, že se mu „podařilo úplně něco úžasného“, neboli že je to jeho
zásluha, když byl v minulých volbách zvolen do sněmovny ze spodní pozice na
kandidátce, nebo že patřil „mezi nejaktivnější poslance v Poslanecké sněmovně“, a dále
například v prezentaci subjektivních motivů pro vstup hosta pořadu do politiky formou
skutkového tvrzení z redakční pozice, že tím důvodem byla „láska k jeho rodnému
městu“. Vyznění, jakého daný medailon byl, a období a počet repríz, v jakém byl
odvysílán, znamenaly nejen neobjektivní informování, ale také nevyvážený přístup k
politickým subjektům účastnícím se politického soutěžení, neboť daný medailon
výraznou a ničím vyváženou pozitivní mediální prezentací konkrétního představitele
konkrétního politického subjektu tento politický subjekt oproti ostatním výrazně
zvýhodnil. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
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47. 2014/331/DRD/JTV: JTV a.s.; JIHOČESKÁ TELEVIZE/Studio Z/2., 4., 9., 11., 16., 17. a
18.10.2013/18:12 hodin - 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 2.
září 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem JTV a.s., IČ: 25156527, se
sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice, správní řízení vedené pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním
ucelené série sedmi vydání pořadu Studio Z, ve dnech 2., 4., 9., 11., 16., 17. a 18. října
2013 cca od 18:12 hodin na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka „JTV“), neboť
se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
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48. 2014/356/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/11.3.2014/7:45/Grimm Krysař - naturalistické záběry znetvořeného těla
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon
č. 500/2004 Sb.) vydala toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění, provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, pokutu ve výši 200 000,- 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 Grimm, epizody Krysař, dne 11. března 2014 od
7:45 hodin na programu Prima COOL, 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 scény, kdy mrtvého učitele
nalezne kolegyně (v čase 04:53-04:55 od začátku záznamu), scéna ohledávání místa
činu (v čase 06:10-06:45 od začátku záznamu) a záběry zohaveného těla ve scéně z
pitevny (v čase 14:38-15:43 od začátku záznamu). Předmětné scény obsahují záběry
na brutálně zavražděného člověka, zobrazují znetvořené lidské pozůstatky. Rovněž
detaily zohaveného těla na pitevně jsou ztvárněny naturalisticky s vysokou mírou
drastičnosti a děsivosti. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci od reality a
distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. Následkem pro
dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, či snížení
citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese. 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 2014356. 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 2014356. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
8-0-0
49. 2014/393/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/S ČT Sport na vrchol/16.2.2014/od
22:23:13 hod. - neoznačený PP
- 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 2. září 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro možné
porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu "S ČT Sport na vrchol" dne 16. února 2014 od 22.23:13 hodin na
programu ČT2, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,

kterého se dopustil odvysíláním pořadu "S ČT Sport na vrchol" dne 16. února 2014 od
22:23:13 hodin na programu ČT2, neboť pořad byl na svém konci označen jako pořad
obsahující umístění produktu, aniž by jakýkoli umístěný produkt ve skutečnosti
obsahoval, a divák tam mohl být uveden v omyl o povaze tohoto pořadu. Tím se
provozovatel dopustil porušení povinnosti označovat pořady obsahujcí umístění
produktu zřetelně na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušní, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení upozornění
12-0-0
50.
2014/461/had/TER:
TEREZIA
COMPANY
s.r.o.;
TEREZIA
COMPANY
s.r.o./RAKYTNÍČEK/15.2.2014/6:27:40/NOVA-léčebné účinky-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 2. září 2014 toto
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se
sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ 140 00, v souladu s § 8a odst. 2 písm.
g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 200 000,- Kč za
porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému
došlo zadáním reklamy „RAKYTNÍČEK“, odvysílané dne 15. února 2014 v čase 6:27:40
hodin na programu NOVA, neboť v reklamě jsou prezentovány účinky přípravku, které
mohou vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu, která má vlastnosti prevence,
ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, resp. takové vlastnosti jsou v
reklamě doplňku stravy přisuzovány, potažmo v souvislosti s jeho konzumací
naznačovány, a to především prostřednictvím zvukové (kýchání/kašel) i vizuální složky
(přechod do chmurného černobílého vyobrazení stavu nemoci, opětovné vyjasnění a
návrat do barevného vyobrazení ihned poté, co členové Čtyřlístku produkt Rakytníček
zkonzumují). Vše je navíc podpořeno tvrzeními "Kamarádi, mám tu pro vás rakytníček,
abychom byli všichni zdraví." a "Želatinky pro silnou imunitu". Pokuta je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2014461souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2014461 úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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51. 2014/369/had/PHA: PHARMA NORD PRAHA s.r.o.; „Bioaktivní LipoExit- /Prima/10.
1. 2014/v čase 6:57:22 hodin-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) 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 2. září 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
společností PHARMA NORD PRAHA s.r.o., IČ: 63073943, Odolena Voda - Dolínek,
Pražská 387, PSČ 250 70, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel reklamy „Bioaktivní LipoExit“,
odvysílané dne 10. ledna 2014 v čase 6:57:22 hodin na programu Prima, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.

12-0-0
Ultimate

52.
2014/385/RUD/WS:
WS
International
a.s.;
Platinum
Care/teleshopping/Nova/8.3.2014/od 02:37:28 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní
úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) 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 2. září 2014 toto usnesení:
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností WS International a.s., IČ:
26222540, sídlem Hodonín, Perunská 2, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm.
c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu „Platinum Ultimate Care“, který byl odvysílán dne 8. března 2014 od
02:37:28 hodin na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž
odpadl důvod pro vedení správního řízení.
11-0-0
53.
2014/724/RUD/Eur:
Euro
Agency
s.r.o.;
Mountfield
Kolo
štěstí/reklama/Nova/3.1.2014/od 21:18 hod. - klamavá reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní
úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) 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 2. září 2014 toto usnesení:
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností Euro - Agency s.r.o., Mirošovická
697, 251 64 Mnichovice, IČ: 47543477, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zpracováním reklamního spotu „Mountfield Kolo štěstí“, který byl odvysílán dne 3. ledna 2014 od 21:18 hodin na programu Nova,
neboť společnost Euro - Agency s.r.o. není zpracovatelem předmětné reklamy, čímž
odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 2. září 2014 zahájit se zpracovatelem
reklamy, společností ZIPO FILM production s.r.o., IČ: 24166766, se sídlem Praha 5,
Dienzenhoferovy sady 1102/1, PSČ 150 00, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit
zpracováním reklamního spotu „Mountfield - Kolo štěstí“, který byl odvysílán dne 3.
ledna 2014 od 21:18 hodin na programu Nova, a který může být nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím že v
reklamě uvádí zavádějící informaci o výši cenového zvýhodnění nabídky, respektive o
výpočtu poskytované slevy, když uvádí, že průměrná sleva na Kole štěstí je 58%, což je
ovšem průměrná sleva vypočtená z jednotlivých nomimálních hodnot poskytovaných
slev, a to bez ohledu na to, kolikrát se ta která sleva na Kole štěstí vyskytuje. Takto
prezentovaná průměrná sleva může spotřebitele uvést v omyl tím, že spotřebitel nabude
dojmu, že pokud zajde do prodejny Mountfield a.s., a zakoupí určitý produkt, tak že
může na tento produkt získat na Kole štěstí v průměru slevu 58%, to znamená, že cena
zakoupeného produktu může být nižší průměrně o 58%. Reálná průměrná sleva,
vypočtená vynásobením jednotlivých nominálních hodnot poskytovaných slev jejich

četností na Kole štěstí a vydělená počtem všech políček na Kole štěstí je však pouhých
43%. Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí předmětné reklamy učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. že se rozhodne zajít do prodejny, zakoupit
produkt a věřit, že může získat slevu v průměru 58%, když fakticky může získat
průměrnou slevu pouze 43%, tedy že cena zakoupeného produktu bude nižší průměrně
pouze o 43%.
12-0-0
54.
2014/725/RUD/Med:
Media
Master,
s.r.o.;
Figurebites/reklama(mutace
1)/teleshopping(mutace 2)/31.1.2014/9:28:49 hodin (mutace 1) a 02:58:42 hodin
(mutace 2)/Televize Barrandov - zdravotní tvrzení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní
úřad na základě ustanovení § 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
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 2. září 2014 toto
usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se společností Media Master, s.r.o., IČ
290 11 191, sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4, pro možné porušení § 5d
odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. zpracováním dvou obchodních sdělení - reklamního
spotu „Figurebites“, odvysílaného dne 31. ledna 2014 v čase 9:28:49 hodin (mutace 1)
na programu Televize Barrandov a reklamy/teleshoppingu "Figurebites", odvysílaného
dne 31. ledna 2014 v čase 02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov,
neboť společnost Media Master, s.r.o. není zpracovatelem předmětných obchodních
sdělení, čímž odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
55. 2014/728/RUD/Med: Media Master, s.r.o.; Figurebites/reklama/mutace 1 a mutace
2/31.1.2014/9:28:49 hodin (mutace 1) a 02:58:42 hodin (mutace 2)/Televize Barrandov
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní
úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) 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 2. září 2014 toto usnesení:
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností Media Master, s.r.o., IČ 290 11
191, sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm.
c) zákona č. 40/1995 Sb. zpracováním dvou obchodních sdělení - reklamního spotu
„Figurebites“, odvysílaného dne 31. ledna 2014 v čase 9:28:49 hodin (mutace 1) na
programu Televize Barrandov a reklamy/teleshoppingu "Figurebites", odvysílaného dne
31. ledna 2014 v čase 02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov,
neboť společnost Media Master, s.r.o. není zpracovatelem předmětných obchodních
sdělení, čímž odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
56. 0746(2014): CoopTV, telekomunikační družstvo; Harmonie TV/označení sponzora
HemaGel/20.5.2014/od 12:11:44 hodin - pořádková pokuta
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 2. září
2014 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo,
IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu ve výši
5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli se v případě označení
sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na

programu Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o
sponzora pořadu nebo sponzora programu. 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 20140746.
12-0-0
57. 0671(2014): Regionální televize CZ s.r.o.; regionalnitelevize/6.3.2014/nezapůjčení
záznamů vysílání - po upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 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
Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ
110 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení
záznamů programu regionalnitelevize ze dne 6. března 2014 nezapůjčil tyto záznamy v
náležité technické kvalitě. Provozovatelem zapůjčené záznamy jím samotným označené
jako DVD05 – DVD13 a DVD15 – DVD16 byly bez zvukové stopy (pouze video),
záznam označený jako DVD14 byl nečitelný. Provozovatel vysílání tak mohl 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.
12-0-0
58. 0738(2014): Chello Central Europe s.r.o.; SPORT2/Býčí rodeo, závody Built Ford
Tough Series/30.4.2014 3:30; 1.5.2014 22:00 a 2.5.2014 8:00 a 15:30 - po upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 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 Chello
Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl záznam pořadu Býčí rodeo,
závody Built Ford Tough Series vysílaného na programu SPORT2 ve dnech 30. dubna
2014 v čase od 3.30 hod., 1. května 2014 v čase od 22.00 hod. a 2. května 2014 v čase
od 8.00 a od 15.30 hod. Provozovatel vysílání tak mohl 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.
12-0-0
59. 0662(2014): J.D.Production, s.r.o.; Regionální televize TVS/16.-17.3.2014/snadný,
přímý a trvalý přístup k informacím - po upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 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 dne 2. září 2014 zahájit s
provozovatelem J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí
293, 68601 Uherské Hradiště, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 16. a
17. března 2014 a také stále v době rozhodování o zahájení správního řízení
neposkytoval divákům programu Regionální televize TVS snadný, přímý a trvalý přístup
ke všem základním údajům o provozovateli televizního vysílání, mezi nimiž je v jeho

případě vedle názvu nebo jména a adresy sídla také identifikační číslo, a dále k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání.
12-0-0
60. 0428(2014): CET 21 spol. s r. o.; Nova/Televizní noviny, reportáž Zabíjel kvůli
klobáse, dostal 5 let/25.3.2014/19:30 hod/podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., na
základě jakého zdroje byl v reportáži s názvem "Zabíjel kvůli klobáse, dostal 5 let",
odvysílané dne 25. 3. 2014 od 19.30 hod. v pořadu Televizní noviny na programu Nova,
zabitý muž označen za zloděje klobás, a z jakých zdrojů provozovatel čerpal, když v
reportáži uvedl, že k vraždě došlo ve 4 hodiny ráno a že pachatel vraždy byl majitelem
stánku s občerstvením.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže "Zabíjel kvůli klobáse,
dostal 5 let", dne 25. března 2014 od 19.30 hod. na programu Nova, neboť reportáž
obsahovala nepravdivé informace, když uvedla, že zabitý muž byl zlodějem klobás a
pachatelem vraždy byl majitel stánku s občerstvením. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní od doručení upozornění.
11-0-0
61. 0751(2014): Studio R e V i s.r.o.; RTM/Otázky a odpovědi/19.5.2014/od 18:40 hodin
- podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Studio R e V i s.r.o., IČ
46709975, se sídlem Liberec, Mrštíkova 399/2, PSČ 46007, zda byl pořad Otázky a
odpovědi premiérově odvysílaný dne 19. května od 18:40 hodin na programu RTM
zařazen do vysílání za úplatu či jinou protihodnotu.
12-0-0
62. 0752(2014): Studio R e V i s.r.o.; RTM/poskytování informace o orgánu dohledupodání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Studio R e V i s.r.o., IČ
46709975, se sídlem Liberec, Mrštíkova 399/2, PSČ 46007, jakým způsobem plní
povinnost dle ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které
provozovatelům televizního vysílání ukládá umožnit divákům snadným přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada.
12-0-0
63. 0106(2014): TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Cenokat/2.1.2014 + 7.1.2014/od 09:00 do 18:00
hodin
- Rada se seznámila se sdělením provozovatele, TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem
Kaprova 42/14, 110 00 Praha, ohledně údajů o osobě, která objednala, respektive
zadala šíření teleshoppingového pořadu Cenokat, odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna
2014, vždy od 09:00 do 18:00 hodin
12-0-0
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 242 67
309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, na základě jakého smluvního ujednání bylo

ve vysílání pořadu Cenokat dne 7. ledna 2014 v časech 13:42, 13:43, 13:53, 15:11,
15:12, 15:26 a 17:43 hodin slovně prezentováno jméno, zboží, služby a činnost
společnosti ŠKODA AUTO a.s.
12-0-0
- Rada se seznámila s vyjádřením České obchodní inspekce ohledně legálnosti
nabízení a prodeje výrobků „BAREVNÉ PASTELKY“ a „24 ks dílná SADA NEREZ
PŘÍBORŮ V KUFŘÍKU“ nabízených v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat dne 2.
a 7. ledna 2014 na programu ACTIVE TV, jehož provozovatelem je společnost TV CZ
s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.
12-0-0
64. 0038(2014): TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy game/26.10.2013/03:02:56 - 03:03:06
hodin - uznání správné odpovědi - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 242 67
309, sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, jestli byl slovensky
hovořící divák volající v reálném čase 03:02:56-03:03:06 hodin do pořadu Sexy Game,
odvysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za výherce
telefonické soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší číslo,
jelikož jeho odpověď 54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu v
reálném čase 03:31:40 hodin označena jako správná, a jestli tomuto volajícímu byla
poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 000 Kč.
12-0-0
65. 2014/607/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Ordinace v růžové zahradě
2/8.5.201/20:20/PP-Gliss kur Million Gloss - dokazování listinou
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/607/DRD/CET provedla důkaz listinou,
která tvořila součást provozovatelova vyjádření se ve věci ze dne 7. července 2014 (č.j.
5847/2014), respektive kopií „objednávky umístění produktu do pořadu vysílaného na
televizních kanálech NOVA“, která byla uzavřena mezi stranami CET 21 spol. s r.o. a
MEC Czech s.r.o. a souvisela s umístěním produktu Gliss kur do pořadu Ordinace v
růžové zahradě 2 s předpokládaným termínem odvysílání ve dnech 8. května 2014 a 5.
června 2014.
11-0-0
66. 2014/492/RUD/iDS: iDST, s.r.o.; INFOKANÁL Měřín, Nárameč/16. a 17.3.2014 porušení licenčních podmínek
- Rada v souladu se žádostí provozovatele, iDST, s.r.o., IČ: 25555855, se sídlem
Záviškova 428/3, 58601 Velké Meziříčí, doručené Radě dne 14. srpna 2014, č.j.
7010/2014, souhlasí s navrhovaným splátkovým kalendářem (měsíční spátky ve výši 2
000 Kč, slovy dvatisíce korun českých, s první splátkou v měsíci srpnu 2014), který
slouží ke splacení pokuty ve výši 10 000 Kč, která byla provozovateli uložena za
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 16. a 17. března
2014 nezařazoval do programu INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč v
katastrálním území Měřín (program MIK) Videopořad, který podle Dalších
programových podmínek licence má být součástí tohoto programu.
12-0-0
67.
2014/704/RUD/SAT:
SAT
Plus,
s.r.o.;
HD
Plus/Travel
Journal/29.4.2014/11:01,13:29,15:32,16:31,17:57,20:02,21:31 hodin - porušení základní
programové specifikace
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, sídlem
Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení základní
programové specifikace, jež je vymezena teleshoppingovým principem vysílání, kterého
se dopustil tím, že na programu HD Plus dne 29. dubna 2014 byly ve sledovaném
úseku opakovaně (od 11:01, 13:29, 15:32, 16:31, 17:57, 20:02 a 21:31 hodin)

odvysílány pořady Travel Journal, které jsou diskusním pořadem zaměřeným na
cestování, a nenaplňují definiční znaky teleshoppingu.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha
4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem hodlá naplňovat základní
programovou specifikaci programu HD Plus, když pořad Travel Journal nebude v dolní
liště obsahovat nabídku zájezdů, a když ani jiná obrazová, zvuková či obrazovězvuková složka tohoto pořadu v současné podobě žádnou nabídku zboží či služeb
neobsahuje, a pořad tedy nenaplňuje definiční znaky teleshoppingu dle ustanovení § 2
odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
68. 2014/794/had/AID: AIDEM a.s.; AIDEM a.s./Brno TV/Ptáme se za vás/7.5.2014/14:35
hod./Imunocomplex-UPOZORNĚNÍ-po vyjádření
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem
Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice ve věci upozornění na porušení § 53a odst. 2
písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Ptáme se
za vás dne 7. května 2014 od 14:35 hodin na programu Brno TV.
12-0-0
69. 2014/426/LOJ/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/teleshopping na erotickou
linku/11.3.2014/22:00/erotický teleshopping
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV CZ s r. o. na upozornění č.j.
LOJ/1411/2014, sp.zn.: 2014/426/LOJ/TV, jímž byl upozorněn na porušení § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 11. března 2014 ve 22:00 hod. na programu ACTIVE TV
odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který
obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do
širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti,
že vysílání s tímto obsahem bylo zařazeno krátce po zákonem vymezené 22. hodině na
programu, který není cílený pouze na diváky starší 18 let, a to bez jakéhokoli
výraznějšího předělu od dalšího vysílání nebo upozornění, že obsah vysílání je
nevhodný pro děti a mládež. Teleshoppingový blok má potenciál vážně narušit zejména
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých.
12-0-0
70. 2014/706/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; HD Plus/29.4.2014 - porušení licenčních
podmínek, resp. programové skladby
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, sídlem
Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení licenčních
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím sp. zn.2006/562/zem/SAT, ve
znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že obsah vysílání programu HD Plus
dne 29. dubna 2014 neodpovídal deklarované programové skladbě, jelikož byly
odvysílány prakticky pouze teleshoppingové rubriky, které lze zařadit do kategorií
TRAVEL TV a PROMO TV.
11-0-0
71. 2008/711/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Opavia Diskito/mut
2/3.3.2008/21:20:31 - sponzor reklamní znělky - 1 500 000Kč - po usnesení ÚS
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu České republiky ze dne 28. května
2013, č.j. IV. ÚS 3687/11-2, kterým byly odmítnuty ústavní stížnost provozovatele
vysílání FTV Prima, spol. s r.o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.

srpna 2011, č. j. 6 As 10/2011, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2010,
č. j. 8 Ca 358/2009 – 57 a proti rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, sp. zn.
2008/711/vav/FTV, a s ní spojený návrh na zrušení ustanovení § 60 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
72. 0828(2014): Media Council of the National Media and Infocommunications
Authority - NMHH-sdělení ve věci obchodního sdělení na hazard
- Rada se seznámila se stanoviskem maďarského regulátora National Media and
Infocommunications Authority – NMHH ve věci obsahu obchodního sdělení na
dostihový sázkový portál http://otosbefuto.hu/, šířeného na území České republiky
prostřednictvím programu TV Paprika dne 23. 4. 2014.
12-0-0
73. 0854(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Trosečníci na D1/trosecnici.iprima.cz
- 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 11. srpna 2014, doručeného Radě dne 11. srpna 2014, 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 2. září 2014 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 11. srpna 2014 pod názvem
Trosečníci na D1, umístěná na internetové adrese trosecnici.iprima.cz.
12-0-0
74. 0855(2014): TV MORAVA, s.r.o.; Zápis do Evidence poskytovatelů AVMSnV/TV
MORAVA/www.tvmorava.cz a ukončení poskytování služeb R1 MORAVA a MINUTY
REGIONU
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání R1 MORAVA/www.r1morava.cz, poskytované společností TV MORAVA,
s.r.o., IČ: 258 26 841, se sídlem v Olomouci, 8. května 37, PSČ: 772 00.
12-0-0
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání MINUTY REGIONU/www.minutyregionu.cz, poskytované společností TV
MORAVA, s.r.o., IČ: 258 26 841, se sídlem v Olomouci, 8. května 37, PSČ: 772 00.
12-0-0
- 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 TV MORAVA, s.r.o. ze dne 7. srpna 2014, doručeného Radě dne 8.
srpna 2014, toto potvrzení: Poskytovatel TV MORAVA, s.r.o., IČ: 258 26 841, se sídlem
v Olomouci, 8. května 37,PSČ 772 00, byl dne 2. září 2014 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. srpna 2014 pod
názvem TV MORAVA, umístěná na internetové adrese www.tvmorava.cz.
12-0-0

75. 0856(2014): Metropolitní s.r.o.; Zápis do Evidence poskytovatelů AVMSnV/
Vysíláme Živě/http://www.vysilamezive.cz
- 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
Metropolitní s.r.o. ze dne 8. srpna 2014, doručeného Radě dne 12. srpna 2014, toto
potvrzení: Poskytovatel Metropolitní s.r.o., IČ: 481 72 481, se sídlem v Havlíčkově
Brodě, Chotěbořská 2516, PSČ 580 01, byl dne 2. září 2014 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 6. srpna 2014 pod
názvem Vysíláme Živě, umístěná na internetové adrese http://www.vysilamezive.cz.
11-0-0
76. 0708(2014): Prosperita, o.p.s.; Analýza avmsnv ERUDIA
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání ERUDIA poskytovatele Prosperita, o.p.s.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání ERUDIA, umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, společnost
Prosperita, o.p.s, IČ 26912384, sídlo Nad Šutkou 540/14, Praha 8, PSČ 182 00, o
podání vysvětlení, jakým způsobem zpřístupňuje uživatelům zmíněné služby informace
o svém identifikačním čísle a o Radě jakožto orgánu dohledu nad poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání ERUDIA, umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, společnost
Prosperita, o.p.s, IČ 26912384, sídlo Nad Šutkou 540/14, Praha 8, PSČ 182 00, o
podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost vzhledem k
faktu, že pořady poskytované prostřednictvím zmíněné služby jsou vytvářeny na
zakázku. A dále, dle jakého klíče, a na základě jakých smluvních ujednání, vybírá
pořady, které na svých internetových stránkách zveřejňuje. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
12-0-0
77. 0778(2014): TOCCULIO s.r.o.; Analýza avmsnv BOOMtv
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání BOOMtv provozovatele TOCCULIO s.r.o.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání BOOMtv, umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost
TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlo U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, o
podání vysvětlení, zda v současné době stále umisťuje pořady na internetové stránky

služby, či zda je veškerý aktuální obsah (vložený na stránky služby za posledních 12
kalendářních měsíců) tvořen pouze videomateriálem, který zde umisťují uživatelé
služby. A dále, jaký typ kontroly, s ohledem na dodržování zákonných ustanovení,
uplatňuje vůči zveřejněnému obsahu, jež na stránky umisťují uživatelé služby, resp.
jakým způsobem realizuje svoji redakční odpovědnost. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání BOOMtv, umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost
TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlo U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, o
podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností
CoopTV, telekomunikační družstvo, a to v souvislosti s provázanost projektů
audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv a programu Harmonie TV. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ 29045029, sídlo K nádraží 19/3,
Praha 9, PSČ 190 15, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
http://www.harmonietv.eu. A dále, jaký je vztah této služby ke službě BOOMtv,
umístěné na internetové adrese http://www.boomtv.cz, resp. na základě jakých
smluvních ujednání je realizována spolupráce se společností TOCCULIO s.r.o. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy
12-0-0
78. 0860(2014): Rozpočet na rok 2015
- Rada se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2015
10-0-0
79. 2014/758/FIA/Čes: České Radiokomunikace a.s. - převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB –
změna územního rozsahu vysílání – opravné rozhodnutí
- Rada se seznámila s dopisem č.j.: 7175 provozovatele České Radiokomunikace a.s.,
IČ.: 247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00,
doručeným dne 22.srpna 2014, kterým upozorňuje Radu na písařskou chybu ve své
žádosti o rozšíření územního rozsahu převzatého vysílání, kde byla chybně uvedena
Regionální síť 12 namísto Regionální sítě 8 a žádá Radu o opravu rozhodnutí č.j. FIA
/2979/2014 ze dne 19. srpna 2014
12-0-0
- Rada vydává dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci rozhodnutí o
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, o kterou požádal účastník řízení,
společnost České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov,
Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku
rozhodnuti na: „Rada registruje provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38
875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 (registrace sp. zn.:
2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne 18. března 2014) změny v přihlášce k
registraci podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření
územního rozsahu vysílání o vysílač: Ostrava - Hošťálkovice, Regionální síť 8 dle

individuálního oprávnění číslo: 207036/PT a přiložené mapy pokrytí a vysílač Mikulov –
Děvín, Regionální síť 8 dle individuálního oprávnění číslo: 211177/PT a přiložené mapy
pokrytí, dle žádosti ze dne 15. července 2014, č.j.: 6082 a podání doručeného dne 22.
srpna 2014, č.j.: 7175.“
12-0-0
80. 0915(2014): Spolupráce s hnutím NESEHNUTÍ Brno
- Rada bere na vědomí informaci předsedy o zpětvzetí příslibu partnerství s hnutím
NESEHNUTÍ Brno.
7-1-4
ověřovatel:
P. Bartoš

