Zápis ze 17. zasedání, konaného dne 17. 9. 2013
Přítomni: Kalistová, Foltán, Jehlička, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí,
Bouška, Matulka, Bezouška, Kostrhun
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 17. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
11-0-0
2. 2013/415/had/GRE: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS
Condro/Nedělní receptář/31.3.2013/13:10:10 - teleshopping- DOKAZOVÁNÍ 13:30
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/415/had/Gre provedla důkaz zhlédnutím
záznamu obchodního sdělení propagujícího produkt GS Condro v rámci teleshoppingu
Nedělní receptář Extra, odvysílaného dne 31. března 2013 od 13:10 hodin na programu
Prima family,
10-0-0
3. 2013/297/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Autosalon/23. února
2013/8:45 - dokazování od 13:40
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/297/DRD/FTV provedla důkaz, a to listinou dle § 53 správního řádu, konkrétně
kopií článku „Lerch se chce zaměřit na agresivní řidiče a alkohol za volantem, který byl
publikován dne 3. dubna 2013 na internetovém portálu České televize
(www.ceskatelevize.cz), a důkaz ohledáním dle § 54 správního řádu, a to zhlédnutím
záznamu pořadu Autosalon, respektive reportáže „Jak ušetřit na servisu“, odvysílaného
dne 23. února 2013 od 8:45 hodin na programu Prima family.
10-0-0
4.
2013/271/RUD/Sez:
Seznam.cz,
a.s.;
Seznam.cz/Stream.cz/w.zbozi.cz/17.11.2012/17:29:16 - srovnání cen - nekalá obchodní
praktika - dokazování od 13:50 hod.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2013/271/RUD/Sez provedla
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu reklamy propagující služby internetové
stránky Zboží.cz, která byla zveřejněna dne 17. listopadu 2012 v 17:29:16 hodin na
internetové stránce http://www.stream.cz/uservideo/770922-zbozi-reklama.
10-0-0
5. 2013/389/zab/BRO: Radio Investments s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souboru technických parametrů: Karlovy
Vary 106,8 MHz - změna stanoviště a zvýšení výkonu - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio Investments
s.r.o. IČ: 25131664 se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve
změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu KARLOVY VARY 106,8 MHz / 200 W na
nové stanoviště KARLOVY VARY HORY 106,8 MHz / 400 W souřadnice WGS 84: 12
47 35 / 50 12 40, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Investments s.r.o.
IČ: 25131664 se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve

změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu KARLOVY VARY 106,8 MHz / 200 W na
nové stanoviště KARLOVY VARY HORY 106,8 MHz / 400 W souřadnice WGS 84: 12
47 35 / 50 12 40
11-0-0
6. 2013/5/zab/COU: InFin, s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Zlín 92,7 MHz / 200 W rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, InFin, s.r.o. IČ: 25637096 se sídlem Praha,
Na žertvách 132/24, PSČ 180 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY
RADIO (licence Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín Příluky 92,7 MHz /
200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Zlín Příluky 92,7 MHz /
200 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele
InFin, s.r.o. IČ: 25637096 se sídlem Praha, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Zlín Příluky 92,7 MHz / 200 W
10-1-0
7. 2012/901/zab/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora - nemocnice 92,5
MHz / 100 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem
Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením
kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila
změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických
parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci.
Rada zamítá žádost provozovatele JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Praha
412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v
přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W
10-1-0
8. 2013/587/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Rock Radio Šumava_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock

Radio Šumava se souborem technických parametrů Domažlice 87,6 MHz/0,1 kW, Dvůr
Králové 89,0 MHz/0,1 kW, Karlovy Vary 91,8 MHz/0,2 kW, Kašperské Hory 91,8
MHz/0,5 kW, Klatovy 95,2 MHz/1 kW, Plzeň 91,8 MHz/0,2 kW a Trutnov 96,3 MHz/15
kW na dobu do 10. října 2025
11-0-0
9. 2013/590/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Fajn Radio Hity_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Fajn
Radio Hity se souborem technických parametrů Jeseník 87,6 MHz/0,05 kW, Libina 94,4
MHz /0,5 kW, Olomouc 96,0 MHz /0,5 kW, Prostějov 102,8 MHz /0,1 kW, Přerov 105,3
MHz / 0,1 kW, Šumperk 89,5 MHz / 0,1 kW, Valašské Meziříčí 105,2 MHz / 0,1 kW,
Vsetín 104,7 MHz / 0,1 kW a Zlín 102,9 MHz / 0,175 kW na dobu do 10. října 2025 .
11-0-0
10. 2013/591/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Rádio Blaník Východní Čechy_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
Blaník Východní Čechy se souborem technických parametrů Hradec Králové 103,4
MHz/1 kW, Pardubice 93,9 MHz/100 kW a Pec pod Sněžkou 96,1 MHz/0,05 kW na
dobu do 10. října 2025
11-0-0
11. 2013/592/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Hitrádio Magic_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio
Magic se souborem technických parametrů Broumov 94,7 MHz /0,1 kW, Dvůr Králové
nad Labem 95,1 MHz /0,1 kW, Jičín 107,3 MHz /0,4 kW, Mladá Boleslav 91,7 MHz /0,2
kW, Náchod 92,8 MHz /1 kW, Pardubice 94,5 MHz /0,1 kW, Rychnov nad Kněžnou 94,7
MHz / 0,2 kW a Trutnov 97,0 MHz/ 0,2 kW na dobu do 10. října 2025
11-0-0
12. 2013/593/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Rádio Blaník Jižní Morava_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
Blaník Jižní Morava se souborem technických parametrů Třebíč 98,6 MHz/0,5 kW a
Znojmo 104,2 MHz/1 kW na dobu do 10. října 2025
10-0-0
13. 2013/595/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Rádio Blaník Západní Čechy_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,

zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
Blaník Západní Čechy se souborem technických parametrů Domažlice 101,0 MHz/0,1
kW, Karlovy Vary 90,3 MHz/0,2 kW, Klatovy 104,9 MHz/0,2 kW, Plzeň 96,3 MHz/0,2
kW, Plzeň 104,7 MHz/10 kW a Sokolov 103,7 MHz/0,05 kW na dobu do 10. října 2025
11-0-0
14. 2013/596/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o udělení transformační
licence/Hitrádio FM Crystal_k rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení,
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio
FM Crystal se souborem technických parametrů Česká Lípa 99,9 MHz/1 kW, Děčín
97,6 MHz/0,2 kW, Jablonec nad Nisou 105,1 MHz/0,05 kW, Liberec 100,6 MHz/0,2 kW,
Turnov 97,0 MHz/0,15 kW, Varnsdorf 90,4 MHz/0,2 kW a Železný Brod 99,6 MHz/0,1
kW na dobu do 10. října 2025
11-0-0
15. 0751(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 8740/2013) posluchače na údajně neobjektivní a
nevyvážený způsob informování o konfliktu v Sýrii, konkrétně ve dnech 28. a 29. srpna
2013 na programu Čro 1 - Radiožurnál (1); Rada se seznámila se stížností (č.j.
8690/2013) posluchače na pořad „Styl“, který byl odvysílán v rámci dopoledního
vysílacího bloku „Je jaká je“ dne 9. srpna 2013 od 10:49:50 do 10:54:50 hodin na
programu Český rozhlas 2 Praha (2); Rada se seznámila s analýzou pořadu „Styl“, který
byl odvysílán v rámci dopoledního vysílacího bloku „Je jaká je“ dne 9. srpna 2013 od
10:49:50 do 10:54:50 hodin na programu Český rozhlas 2 Praha (3); Rada se seznámila
s analýzou pořadu „Pro a proti“, který byl odvysílán dne 21. srpna 2013 od 21:10 hodin
na programu Český rozhlas Plus (4)
11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu „Prázdniny na přání“, který byl odvysílán dne
13. srpna 2013 od 13:20:56 do 13:24:15 hodin na programu Český rozhlas 1
Radiožurnál. (5)
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 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.), oznamuje, že v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se provozovatelem Český
rozhlas, IČ: 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00 správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 písm. zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 13. srpna 2013 odvysílal od 13:20:56
do 13:24:15 na programu ČRo 1 – Radiožurnál v rámci pořadu „Prázdniny na přání“
nepravdivé tvrzení „…že na moped je potřeba řidičský průkaz, kdežto na cyklokolo
nikoliv, takže já si klidně můžu dát jedno alkoholické pivo“. Rada stanovuje lhůtu 30 dnů
pro písemné vyjádření ve věci.(5)
11-0-0
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 8937/2013) posluchačky na blíže
nespecifikovanou epizodu pořadu „Dámský klub FREKVENCE 1“ (6); Rada se
seznámila s obecnou stížností (č.j. 8938/2013) posluchače na pořad „Ranní show
Evropy 2“ (7); Rada se seznámila se stížností (č.j. 8860/2013) posluchače na blíže
nespecifikovanou epizodu pořadu „Dámský klub“ a na vulgarismy, které údajně zazněly
ve vysílání programu FREKVENCE 1 dne 3. září 2013 od cca 13:40 hodin (Ruda z
Ostravy) (8)

11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořad „Bonzák“, který byl odvysílán dne 26. srpna
2013 od 07:25:52 do 07:30:28 hodin jako součást Ranního vysílacího bloku na
programu Kiss jižní Čechy. (9)
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. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Radio
Investments, s. r. o., se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha – Vinohrady, IČ
25131664, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 26. srpna 2013 odvysílal od 07:25:52 do 07:30:28 hodin na
programu Kiss jižní Čechy pořad „Bonzák“, který obsahoval vulgarismus „čurák“
(07:30:18) a ve kterém byl nezletilé dívce nabízen sex jako podmínka za nepodání
žaloby proti její osobě, 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 a povinnosti 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.(9)
11-0-0
- Rada zadá zpracování znaleckého posudku pořadu „Bonzák“, který byl odvysílán dne
26. srpna 2013 od 07:25:52 do 07:30:28 na programu Kiss jižní Čechy a který mohl být
v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g), podle kterého je provozovatel povinen
nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.(9)
11-0-0
16. 0756(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli InFin,
s.r.o. (COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne 3. září 2013, BROADCAST
MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 3. září 2013, Radio Investments s.r.o.
(program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 3. září 2013, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 3. září 2013, InFin, s.r.o.
(program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 3. září 2013, 4S
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 3. září 2013 a Radio
Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 3.
září 2013
11-0-0
17. 0535(2013): MEDIA BOHEMIA a.s.; podnět k zahájení řízení o odejmutí licence
programu BBC
- Rada se seznámila se stížností právního zástupce Media Bohemia a.s. doručené dne
3. září 2013 pod č.j. 8835/2013
11-0-0
- Rada rozhodla o vyrozumění právního zástupce Média Bohemia a.s. o výsledku
šetření a opatřeních přijatých k nápravě dle rozpravy
11-0-0
18. 2012/449/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Liberec 90,3 MHz
/ 200 W__informace o usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí žaloby

- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze, které bylo vydáno dne
20. srpna 2013 pod sp. zn. 9A 110/2013 - 38-39 a kterým Městský soud v Praze odmítl
žalobu v právní věci žalobce RADIO BONTON, a.s. proti rozhodnutí Rady ze dne
19.3.2013, sp. zn./Ident.: 2012/449/zab, č.j.:FOL/1599/2013 vydaného ve věci udělení
licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Liberec Vratislavice 90,3 MHz/200 W
11-0-0
19. 2012/971/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o předchozí
souhlas s převodem obchodního podílu – informace o rozsudku Městského soudu v
Praze
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 5A 64/201360 ze dne 31. 7. 2013, jímž byla zamítnuta žaloba Českého rozhlasu proti rozhodnutí
Rady sp. zn. 2012/971/bar/BBC ze dne 19. 2. 2013
11-0-0
20. 0066(2013): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k využívání
rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz VKV vysílače a oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz SV vysílače
11-0-0
21. 0614(2013): Český telekomunikační úřad; žádost o výpočet pokrytí obyvatel z
hlediska majetkového propojení provozovatelů rozhlasováho vysílání a sítí programů
rozhlasového vysílání
- Rada se seznámila s výpočtem pokrytí obyvatel České republiky signálem
rozhlasového vysílání některých majetkově propojených subjektů, programových sítí a
programů, který provedl Český telekomunikační úřad v srpnu 2013, a shledala, že
nedošlo k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 a § 57 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
22. 0678(2013): Český telekomunikační úřad; plán výběrového řízení - III. pásmo DAB+
- Rada se seznámila s připomínkami k materiálu Českého telekomunikačního úřadu k
veřejné diskuzi o záměru připravit a v roce 2014 provést výběrová řízení na udělení
práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 174 – 230 MHz (dále jen „III. pásmo“) pro
zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského
digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací a zasílá je Českému
telekomunikačnímu úřadu
11-0-0
23. 0759(2013): SPORT 5 a.s./SPORT 5 - televizní vysílání prostřednictvím družice žádost o ukončení vysílání na vlastní žádost dne 31. srpna 2013
- Rada bere na vědomí, že provozovateli SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem
Praha 1, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, zanikla dne 31. srpna 2013 dle § 24 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 1. září 2013 doručené Radě dne 2.
září 2013, č.j. 8833, licence č.j. zem/1703/08, spis. zn.: 2008/193/zem/SPO, ze dne 11.
března 2008, k provozování televizního vysílání programu SPORT 5 šířeného
prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb.
11-0-0
24. 0761(2013): ORION-TV s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace
- Rada se seznámila s informací společnosti ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se
sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, doručené Radě dne 3. září 2013, č.j.

8836, že ke dni 1. září 2013 (vymazáno z OR dne 4. září 2013) zanikla v důsledku
přeshraniční fúze sloučením bez likvidace se společností ALIN-SA PRO LIMITED, se
sídlem Nikósie, 9 Lampousas Street, PSČ 1095 Kyperská republika, reg. č. HE 311961,
společnost ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ
628 00.
11-0-0
- Rada konstatuje, že ke 1. září 2013 (vymazáno z OR dne 4. září 2013) zanikla na
základě § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku přeshraniční fúze se
společností ALIN-SA PRO LIMITED, se sídlem Nikósie, 9 Lampousas Street, PSČ 1095
Kyperská republika, reg. č. HE 311961, registrace č.j.: FIA/2690/2012, spis. zn.
2012/524/FIA/ORI, ze dne 31. července 2012, opravňující společnost ORION-TV s.r.o.,
IČ 292 81 750, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, k provozování
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů. O této skutečnosti vydává
Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
11-0-0
25. 0705(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ
26145430, sídlo: Praha 10, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 (po fúzi Radio Investments
s.r.o., IČ 25131664, sídlo: Praha 10, Říčanská 3, PSČ 1010 00), dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím družice, sp.zn. 2009/904/zab/BRO ze dne 8. září
2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české
rozhlasové programy: Radio Beat - licence: sp.zn. 2011/1142/zab, 2007/243/fia,
2006/900/bar/BME 2007/245/fia; COUNTRY RADIO - licence sp.zn. 2007/826/zab,
zab/132/2012; v rozsahu dle podání č.j. 8718 doručeného dne 28. srpna 2013.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ
28991800, sídlo: Praha 1, Na poříčí 1079/3, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října
2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční
televizní program Slovak Sport. TV a ve vyřazení programu ČT Sport HD; v rozsahu dle
podání č.j. 8858 doručeného dne 3. září 2013.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele DWP s.r.o., IČ 2760883, sídlo: Praha
8, U libeňského mostu 2442/6, PSČ 180 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, sp.zn.2006/983/zem/HDD ze dne 19. prosince
2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy Telka, ČT :D, ČT art, Golf TV; v rozsahu dle podání č.j. 8853 doručeného dne
4. září 2013.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Ivo Brabce, bydliště: České
Budějovice, Hradce 32, PSČ 370 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů, sp.zn. 2012/89/sve/Bra ze dne 13. března 2012, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní program TV8; v
rozsahu dle podání č.j. 8854 doručeného dne 4. září 2013.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ
25842609, sídlo: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3

zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 200870/Fia/CDG ze
dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy: ČT 1 HD, Prima HD, Televize Barrandov HD, FilmEuropa TV,
Eurosport; v rozsahu dle podání č.j. č.j. 8941 doručeného dne 5. září 2013.
11-0-0
26. 0734(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0
27. 0715(2013): MF TV s.r.o.; Monitoring pořadu Evropa z metropole vysílaného na
programu Metropol TV v období od 15. 7. do 21. 7. 2013
- Rada se seznámila s monitoringem pořadu Evropa z metropole vysílaném na
programu Metropol TV v období od 15. 7. do 21. 7. 2013.
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem MF TV s.r.o. IČ: 27125785, se sídlem
Mezi vodami 1952/9, 14300 Praha, správní řízení z moci úřední pro možné porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Evropa z
metropole ve dnech 15. 7. 2013 od 18.51 hod., 16. 7. 2013 od 18.48 hod., 17. 7. 2013
od 18.51 hod., 18. 7. 2013 od 18.50 hod., 19. 7. 2013 od 18.48 hod., 21. 7. 2013 od
17.50 hod. na programu Metropol TV, neboť účinkováním moderátora Edvarda
Kožušníka, který je představitelem politické strany ODS, v pravidelně vysílaném pořadu
Evropa z metropole, může být v celku vysílaného programu zvýhodňována politická
strana, kterou reprezentuje. Tato skutečnost je navíc nadstandardně zdůrazňována
opakovaným uvedením odkazu na webové stránky, které mají za úkol představit a
zviditelnit moderátora-politika Edvarda Kožušníka jako představitele určitého politického
směru a které jsou propagací jeho politických aktivit. Pravidelným zařazováním tohoto
pořadu do vysílání programu Metropol TV tak provozovatel poskytl prostor k propagaci
představiteli určité politické strany, čímž je tato strana pravidelně, trvale a jednostranně
zvýhodňována oproti ostatním politickým stranám a hnutím.
10-0-0
28. 0747(2013): Monitoring hlasitosti obchodních sdělení dne 31. srpna 2013 na
programech Inzert TV a ŠLÁGR TV od 20:00 - 21:00 hodin a ACTIVE TV od 15:00 16:00 hodin.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ
373 84, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s
technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm.
a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí
odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel dne 31.
srpna 2013 na programu ŠLÁGR TV v časovém rozmezí od 20:00 hodin do 21:00 hodin
odvysílal úsek teleshoppingu "K tabuli půjde" od 20:37:53 – 20:40:06 hod. o hladině
hlasitosti -13.6 LUFS, která tedy nebyla normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění..
11-0-0

- Rada se seznámila s výsledky monitoringu hlasitosti obchodních sdělení dne 31.
srpna 2013 na programech Inzert TV a ŠLÁGR TV od 20:00 - 21:00 hodin a na
programu ACTIVE TV od 15:00 - 16:00 hodin.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání společnost InzertMax s.r.o., IČ: 28894880, se sídlem Perucká
2525/21b, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, na porušení § 49 odst. 3) zákona č.
231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb.,
podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU,
neboť provozovatel dne 31. srpna 2013 na programu Inzert TV v časovém rozmezí od
20:00 hodin do 21:00 hodin odvysílal úsek teleshoppingu "sleva.tv" od 20:21:43 –
20:25:23 hodin o hladině hlasitosti -18.4 LUFS a blok obchodních sdělení (Purtex a
Hornbach) od 20:50:56 – 20:54:41 hodin o hladině hlasitosti -28.2 LUFS – tedy v obou
případech nebyly hladiny hlasitosti normovány na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU.
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
televizního vysílání společnost TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré
Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, na porušení § 49 odst.
3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou
vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni –23
LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel dne 31. srpna 2013 na programu
ACTIVE TV v časovém rozmezí od 15:00 hodin do 16:00 hodin odvysílal úsek
teleshoppingového pořadu EZO.TV od 15:20:00 – 15:30:00 hodin o hladině hlasitosti 34.5 LUFS a úsek teleshoppingového pořad EZO.TV od 15:53:00 – 15:58:00 hodin o
hladině hlasitosti -31.8 LUFS LUFS – tedy v obou případech nebyly hladiny hlasitosti
normovány na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
29. 0748(2013): Různí provozovatelé; Screening červenec 2013
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období červenec 2013, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Chello Central Europe
s.r.o./TV Paprika (CZ) 1. července 2013 10:00-20:00 hodin; Chello Central Europe
s.r.o./Spektrum 7. července 2013 10:00-00:00 hodin; Chello Central Europe
s.r.o./Minimax 15. července 2013 09:55-19:59 hodin; AXN Central Europe/ AXN 1.
července 2013 15:00-00:00 hodin; SPI International/FILMBOX 2. července 2013 15:0000:00 hodin; SAT Plus, s.r.o./ UPC EXPRESS 4. července 2013 10:00-00:00 hodin;
SAT Plus, s.r.o./FUN1 8. července 2013 10:00-20:00 hodin; Regionální televize CZ
s.r.o./ Regionalnitelevize.cz 6. července 2013 10:00-00:00 hodin, 9. července 2013
22:55-06:05 hodin; Stanice O, a.s./ Óčko Gold 8. července 2013 10:00-20:00 hodin;
HBO Europe s.r.o./HBO 9. července 2013 09:55-20:05 hodin; Československá filmová
společnost, s.r.o./HOROR FILM 10. července 2013 00:00-06:00 hodin; Hudební

televize, s.r.o./ Retro Music Television 10. července 2013 14:55-00:05 hodin; Fajn Rock
Media, s.r.o./ FAJNROCK TV 11. července 2013 10:00-00:00 hodin; FILM EUROPE,
s.r.o./DOCU CS 11. července 2013 12:55-23:05 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením omezeným/ DISNEY CHANNEL 16. července 2013
11:55-20:05 hodin, 18. července 2013 11:55-20:05 hodin, 27. července 2013 10:0020:00 hodin; TP Pohoda s.r.o./ TV Pohoda 17. července 2013 11:55-00:05 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov 24. července 2013 22:00-06:00
hodin, 25. července 2013 22:00-06:00 hodin.
11-0-0
30. 0727(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání 17/2013 (23 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 26. srpna 2013 do 9. září 2013: CET 21 spol. s r.o./Nova –
Krajský přebor odvysílaný dne 7. září 2013 od 20:15 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 –
reportáž Pochody a demonstrace v 6 městech České republiky odvysílaná v rámci
pořadu Události v regionech dne 24. srpna 2013 od 18:00 hodin; CET 21 spol. s
r.o./Nova – reportáž Smrt v poutech odvysílaná v rámci pořadu Na vlastní oči dne 28.
srpna 2013 od 22:00 hodin; TV CZ s.r.o/ACTIVE TV – regulérnost pořadu Sexy šance
odvysílaného dne 25. Srpna 2013 od 22:00 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný
program – porušení objektivity a vyváženosti; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný
program – porušení objektivity a vyváženosti; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Studio
ČT24 odvysílaný dne 3. září 2013 od 12:30 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 –
pořad Události odvysílaný dne 2. září 2013; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – reportáž o
agresivním řidiči v pořadu Krimi zprávy odvysílaný dne 19. srpna 2013 od 19:25 hodin;
FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – pořad Jednotka příliš rychlého nasazení odvysílaný dne
25. srpna 2013 od 00:10 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – pořad Vyvolení s
nespecifikovaným datem; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – pořad
Hudební kvíz odvysílaný dne 27. srpna 2013 od 9:15 hodin; CET 21 spol. s r.o. /NOVA
– reportáž o prezidentu Miloši Zemanovi odvysílanou v pořadu Televizní noviny dne 4.
září 2013 od 19:30 hodin; Hyundai Motor Czech/Hyundai – klamavá reklama - FTV
Prima, spol. s r.o./Prima a Prima COOL – hlasitost reklam u pořadu Tři Mušketýři
odvysílaný dne 31. srpna 2013 od 20:15 hodin a 1. záři 2013 od 11:15 hodin;
Nespecifikovaný provozovatel/Nespecifikovaný program – žádost Úřadu pro civilní
letectví o spolupráci; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Love - hlasitost reklam u pořadu
Americký prezident odvysílaný dne 18. srpna 2013 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima - hlasitost reklam u pořadu Columbo odvysílaný dne 10. srpna 2013 od 09:45
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Cool - hlasitost reklam u pořadu Apollo 13
odvysílaný dne 4. srpna 2013 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA – hlasitost
reklam, nespecifikovaný čas ani pořad.
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., sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. září 2013 od 20.20
hod. na programu NOVA odvysílal film Okresní přebor, který obsahoval vulgarismy „v
prdeli“ (20:27:44 hodin), „sereš“ (20:30:14), „jebete“ (20:30:49), „do prdele“ (21:09:31),
prosral (21:10:14), „na hajzlu“ (21:20:17), „kurva“ (21:36:32) a „piča“ (21:50:37), 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) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 27383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Události v
regionech, respektive příspěvku týkajícího se pochodů a demonstrací v 6 městech
České republiky, dne 24. srpna 2013 od 18:00 hodin na programu ČT24. V příspěvku
zazněl hodnotící komentář sociologa Jiřího Siostrzonka, jehož vyjádření nebylo nijak
korigováno názorem jiné strany či samotnou moderátorkou pořadu, čímž bylo
jednostranně zvýhodněno určité, značně vyhraněné názorové spektrum, které
zjednodušeně interpretuje příčiny etnického napětí mezi Romy a majoritou a de facto
obhajuje radikalizaci společnosti. Divák mohl nabýt dojmu, že vyjádření pana Jiřího
Siostrzonka obsahuje informace faktického charakteru, ačkoli se ve skutečnosti jednalo
pouze o jeho názor. Tím nebylo zajištěno, aby ve zpravodajských a politickopublicistických 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.
11-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) ve smyslu ustanovení §
158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném
znění, podává trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný
čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to
odvysíláním pořadu Sexy výhra, odvysílaného dne 25. srpna 2013 od 22:00 hodin na
programu ACTIVE TV, v jehož průběhu v čase 23:31:30 hodin divačka uvedla správnou
odpověď „bakelit“, která však moderátorkou pořadu nebyla uznána jako správná, a
soutěž pokračovala dál, přičemž na konci pořadu v čase 23:52:20 moderátorka označila
odpověď „bakelit“ jako správné řešení položené otázky, čímž byli ostatní volající
uvedeni v omyl, neboť měli za to, že odpověď „bakelit“ není správná a tím jim bylo
prakticky znemožněno získat slibovanou výhru.
11-1-0
31. 2013/702/RUD/JTV: JTV a.s.; JTV/změna licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. září 2013 toto rozhodnutí: Rada vydává
provozovateli JTV a.s., IČ 251 56 527, sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České
Budějovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v licenci spis.zn.
2008/215/cun/TV k provozování televizního vysílání programu Jihočeská televize
(„JTV“), respektive souhlas se změnou znění Dalších programových podmínek a
programové skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 12. srpna
2013, č.j. 8079/2013.
12-0-0
32. 2013/701/RUD/ZAK: ZAK TV s.r.o.; R1 ZAK/změna licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. září 2013 toto rozhodnutí: Rada
vydává provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, sídlem Prokopova 26, 301 00

Plzeň, souhlas se změnou skutečností uvedených v licenci spis.zn. Ru/32/97, ze dne
17. prosince 1996 k provozování televizního vysílání programu R1 ZAK, ve znění
pozdějších změn, respektive souhlas se změnou názvu programu z původního R1 ZAK
na Televize ZAK ("TV ZAK") a dále se změnou znění Dalších programových podmínek
a programové skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 12. srpna
2013, č.j. 8080/2013.
12-0-0
33. 2013/313/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas X
(20)/12.3.2013/17:35 - naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního
zacházení s nimi
- 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, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 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 Kriminálka Las Vegas X (20) dne 12. března
2013 v 17:35 hodin na programu NOVA, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin
do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval naturalistické explicitní
záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického
vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, jejichž sledování
neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytržené z kontextu tím, že divákům
byl prezentován jen statický výsledek násilí odtržený od zrůdného průběhu násilí a
utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům psychický otřes,
a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí,
negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. Závadný charakter
měl zejména vizuální obsah scény (3:50-4:56 min. od začátku pořadu), kdy
vyšetřovatelé ohledávají tělo oběti, z jejích tkání vytahují střelnou zbraň a následně ji
ohledávají v pitevně (5:32-6:05 min. od začátku pořadu), dále kriminalistická práce s
tělem oběti (17:20-17:55 min. od začátku pořadu) a rovněž rekonstrukce střelby na oběť
(43:10-43:28 min. od začátku pořadu). 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 2013313. 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. 3711-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013313. Náhrada nákladů řízení je
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
34. 2013/314/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas XI
(4)/20.3.2013/17:35 - scény vyvolávající u dětského diváka pocity děsu a strachu
- 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, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.

1078/5, Praha 5, PSČ: 152 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 Kriminálka Las Vegas XI (4) dne 20. března
2013 v 17:35 hodin na programu NOVA, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin
do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény vyvolávající u
dětského diváka pocity děsu a strachu, a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat
úzkostné stavy obav o bezpečí své i svých blízkých. Závadný charakter měla scéna v
úvodu pořadu, kdy pachatel v potemnělém domě útočí na spící ženu a dále scéna, kdy
je žena zavražděna v přítomnosti své dcery v autě (25:19-26:59 min. od začátku
pořadu). 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
2013314. 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. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2013314. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
35. 2013/426/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas XI (20)/Otec
nevěsty/11.4.2013/17:35 - naturalistické scény následků násilí
- Rada 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, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 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 Kriminálka Las Vegas XI (20), podtitul Otec
nevěsty, dne 11. dubna 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA, který ohrozil psychický
a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v
úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény
které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes, snížení citlivosti vůči
násilí či povzbuzení vlastní agrese. Závadný charakter měla zejména naturalistická
scéna ve druhé polovině pořadu (čas 42:56-43:03 minut od začátku pořadu), ve které
kriminalisté objeví těla dvou zavražděných obětí v rozkladu a pokryté larvami hmyzu, a
scéna před závěrem pořadu (čas 47:58-48:28 od začátku pořadu), ve které vražedkyně
po zastřelení dvou obětí seká jejich těla na kusy sekyrou. 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 2013426. 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 2013426. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0
36. 2013/155/had/Bio: Biopol GN s.r.o.; Barny´s Kolostrum/11.11.2012/12:44:08/Prima
family - teleshopping - léčebné a preventivní účinky-po vyjádření

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 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) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 17.
září 2013 takto: Rada ukládá společnosti Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14 768, sídlem:
Korunní 129, Praha 3, 130 00, v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 250 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené §
5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy/
teleshoppingu Nedělní receptář extra, odvysílaného dne 11. listopadu 2012 od 12:44:08
hodin na programu Prima family. V předmětném obchodním sdělení dochází k
deklarování možného preventivního a léčivého účinku doplňku stravy Barny´s
Kolostrum, jelikož v obchodním sdělení je v souvislosti s užíváním Barny´s Kolostrum
prezentována ochrana před viry a bakteriemi a taktéž je prezentována možnost
snazšího vypořádání s nemocí, tedy snazší vyléčení, čímž je přípravku přisuzována
podpůrná léčebná vlastnost. Spotřebitel je také v důsledku informován, že projevům –
kašel, rýma, které jsou symptomy onemocnění, může předejít užitím výrobku. Mimo to
je uvedena možnost užití přípravku i v rámci onemocnění, kdy nárazové užití umožní
snazší „ vypořádání s nemocí“. Není tak sporu o tom, že výraz „snazší vypořádání s
nemocí“ je synonymickým ekvivalentem pro proces léčení, potažmo vyléčení, respektive
takto je nutno tento výraz interpretovat. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013155.
V souladu 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. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2013155. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
8-0-0
37.
2013/189/had/Int:
Interpharma
Praha,
a.s.;
RegrapexR/22.10.2012/16:00/ČT1/Ochrana zdraví - léčebné účinky - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 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) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 17.
září 2013 takto: Rada ukládá společnosti INTERPHARMA PRAHA, a.s. IČ: 44265409,
sídlem: Komořanská 955,143 10 Praha 4, v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst.
6 písm. b) a podle § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za
porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému
došlo zadáním reklamy/označení sponzora na produkt Regrapex-R, která je
deklarována jakožto označení sponzora informující o sponzorování pořadu Ochrana
zdraví, která byla odvysílána dne 22. října 2012 od 16:00:50 hodin na programu ČT1, V
pořadu bezprostředně navazujícím po obchodním sdělení dochází ze strany MUDr.
Romany Gübelové k osvětlení příčin kardiovaskulárních onemocnění a následnému
doporučení možné prevence, kdy zmiňuje, že je „možno sáhnout i k některým
potravinovým doplňkům, konkrétně flavonoidům, u kterých byl prokázán efekt na
snížení hladiny cholesterolu v krvi a mají antioxidační vlastnosti.“ Dále pak je
doporučován extrakt z červených hroznů s obsahem resveratrolu, což je složka
obsažená v přípravku Regrapex-R, prezentovaném v rámci obchodního sdělení označení sponzora, který je součástí pořadu, jak na jeho začátku, tak jeho konci. Tímto

jednáním dochází ke kontextovému zdůrazňování léčebných a preventivních účinků
potraviny Regrapex-R. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013189. V souladu 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. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2013189. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
9-0-0
38. 2013/67/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Boj o platy: soudci
vrací úder/13.12.2012/19:30 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne
17. září 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže „Boj o platy: soudci vrací
úder“, dne 13. prosince 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-1
39. 2013/179/RUD/ATV: ATV CZ, s.r.o.; GOLF CHANNEL/evropská tvorba 2012
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení
§ 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydala dne 17. září 2013
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem ATV CZ s.r.o., IČ 27647234, sídlem
Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, správní řízení vedené pro možné porušení § 42
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu GOLF
CHANNEL v roce 2012 nenaplnil požadavek na nadpoloviční zastoupení evropských
děl, a to z důvodu absence předchozího typově shodného upozornění na porušení
zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele
ATV CZ s.r.o., IČ 27647234, sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, na porušení §
42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu GOLF
CHANNEL v roce 2012 nenaplnil požadavek na nadpoloviční zastoupení evropských
děl, neboť dle údajů poskytnutých provozovatelem byla evropská tvorba na programu
GOLF CHANNEL v roce 2012 zastoupena pouze 0,075%. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě do 31. prosince 2013.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele
ATV CZ s.r.o., IČ 27647234, sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, na porušení §

43 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu
GOLF CHANNEL v roce 2012 nenaplnil požadavek na 10% zastoupení evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, neboť z údajů poskytnutých provozovatelem vyplývá,
že tato tvorba byla na programu GOLF CHANNEL v roce 2012 zastoupena pouze
0,075%. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2013.
12-0-0
40. 0413(2013): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Zubař obviněný z pedofilie
stále ordinuje/13.3.2013/19:30 - po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, k obsahu
reportáže Zubař obviněný z pedofilie stále ordinuje v pořadu Televizní noviny,
odvysílaném dne 12. března 2013 od 19:30 hodin na programu Nova.
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., neboť odvysíláním pořadu
Televizní noviny, respektive reportáže Zubař obviněný z pedofilie stále ordinuje, dne 12.
března 2013 od 19:30 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti, konkrétně tím, že reportáž nepřinesla objektivní a pravdivé informace,
když v ní bylo uvedeno, že zubař byl soudem uznán vinným, ale že byl zároveň
zproštěn obžaloby pro nepříčetnost, ačkoliv toto není možné, neboť je-li někdo zproštěn
obžaloby, není o jeho vině rozhodnuto, nemůže být vinným uznán. Informace o uznání
viny obžalovaného zubaře tak bylo nepravdivou informací, která mohla ovlivnit vytváření
si názoru diváků na danou kauzu. Stejně tak byli diváci ovlivněni řazením reportáže, kdy
za informaci, že lékař navštěvuje léčení, bylo zařazeno vyjádření sexuologů, což budí
dojem, že zubaři byla uložena ochranná léčba sexuologická, což není pravdou, neboť
lékař navštěvuje léčbu neurologickou. Předmětná reportáž tak obsahovala prvky, které
byly v rozporu s objektivním informováním ve zpravodajských pořadech. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
8-1-3
41. 2013/629/RUD/AV-: AV- PARK s.r.o.; TV 13/naplňování licenčních podmínek podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AV-PARK s.r.o., IČ
27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5, jakým způsobem je
naplňována licenční podmínka - denní aktualizace smyčky hlavního vysílání, týdenní
aktualizace smyčky základního vysílání, aktualizace smyčky podle potřeby doplňkového
vysílání a noční vysílání na programu TV 13, vyplývající z rozhodnutí Rady č.j.
sve/3632/2012, sp.zn. 2012/509/sve/AVP.
11-0-0
- 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
AV-PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5, na
porušení licenčních podmínek licence sp.zn. 2012/509/sve/AVP, udělené k provozování
televizního programu TV 13 šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu TV 13 ve dnech 19. až 20.
dubna 2013 nenaplnil licenční podmínku denní aktualizace smyčky hlavního vysílání,

týdenní aktualizace smyčky základního vysílání, a dále tím, že ve vysílání nebyla v
rozporu s licenčními podmínkami vysílána doplňková a noční smyčka. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
42. 2013/657/DRD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/snadný, přímý a trvalý přístup k
informacím o tom, že orgánem dohledu je Rada - 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
17. září 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV CZ s.r.o., sídlem
Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ 11000, IČ: 24267309, správní řízení vedené pro možné
porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu správního
řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tím odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
43. 0667(2013): Chello Central Europe s.r.o.; Minimax/10. a 11.7.2013/bloky
reklam/hladiny hlasitosti mimo -23 LUFS (+-1LU) - po reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele
televizního vysílání Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600
Praha 8, na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č.
122/2013 Sb., které bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/3502/2013.
12-0-0
44. 0708(2013): Materiál rekapitulující výsledky analýz předvolebního vysílání (volby
2012 do krajských zastupitelstev a Senátu PČR a prezidentské volby 2013)
- Rada se seznámila s materiálem rekapitulujícím výsledky analýz předvolebního
rozhlasového a televizního vysílání před volbami do krajských zastupitelstev a Senátu
PČR v roce 2012 a před prezidentskými volbami v roce 2013.
12-0-0
45. 0742(2013): Definice "dětského pořadu"
46. 0481(2013): CET 21 spol.s r.o.; Naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a §§
42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. - návrh dopisu
- Rada schvaluje návrh dopisu provozovateli CET 21 spol. s r.o. ve věci naplňování §
32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání.
12-0-0
47. 0757(2013): Různí poskytovatelé; Screening srpen 2013
- 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 subjekt TV západ, se sídlem Májová 71/36, 350 02
Cheb, o sdělení celého názvu provozovatele internetových stránek umístěných na
adrese http://tv.zapad.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-0
48. 0749(2013): Různí poskytovatelé; Screening avmsnv červenec 2013
- Rada konstatuje, že internetové stránky provozovatele New Tang Dynasty o.s., IČ
22890556, se sídlem Pomezí 142, PSČ 56971, umístěné na internetové adrese

www.ntdtv.cz, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č.
132/2010 Sb.
12-0-0
49. 0760(2013): Přehled odpovědí poskytnutých na základě žádostí podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí na žádosti poskytnutých podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období srpen 2013.
12-0-0
50. 2013/266/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; žádost o udělení souhlasu se
změnou označení (názvu) programu, zakladatelské listiny a programového a
vysílacího schématu
- Řízení ve věci žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o souhlas se
změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci, které je Radou vedeno pod sp. zn.
2013/266/bar/BBC, se přerušuje do doby, než bude Nejvyšším správním soudem
rozhodnuto o kasační stížnosti Českého rozhlasu podané proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 31.7.2013, č.j. 5A 64/2013 - 60.
11-0-0
51. 0778(2013): Jednání na téma labelling
- Rada pověřuje účastí na bilaterálních jednáních K. Kalistovou a M. Boušku
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

