Zápis z 21. zasedání, konaného dne 19. 11. 2014
Přítomni: Krejčí, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Matulka, Kasalová,
Bouška, Jehlička
Omluveni: Bezouška, Kostrhun, Kalistová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 21. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
9-0-0
2. 2014/490/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Znojmo –
veřejné slyšení od 13.30 hod.
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 95,6 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Znojmo projednala se žadatelem
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení
10-0-0
3. 2014/1095/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786/ HBO – řízení o udělení licence
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice – ústní jednání
dne 19. listopadu 2014 ve 13.45 hodin
- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: HBO; základní programová specifikace: Filmový televizní program;
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká
republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah
vysílání: 24.00 hodin denně, dle žádosti ze dne 30. října 2014, č.j.: 9182 ve znění
upřesnění žádosti č.j.: 9572 ze dne 6. listopadu 2014.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské
republiky, na jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmový televizní program;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk.
10-0-0
4. 1105(2014): Různí provozovatelé; Volby do Evropského parlamentu ve vysílání ČT a
ČRo
- Rada se seznámila s analýzami zpravodajství a publicistiky na programech České
televize a Českého rozhlasu před volbami do Evropského parlamentu v období od 23. 4.
2014 do 23. 5. 2014.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Český rozhlas,

sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 45245053, o podání vysvětlení,
jakým způsobem zajišťoval vyváženost prezentace kandidujících subjektů v celku svého
předvolebního vysílání, když v případě pořadu Názory a argumenty vysílaného na
programu ČRo Plus v čase od 18.10 hodin v období od 26. 4. 2014 do 18. 5. 2014 a v
předvolebních debatách vysílaných na programu ČRo Radiožurnál v čase od 17.05
hodin v období od 19. 5. 2014 do 22. 5. 2014 (Předvolební speciály Radiožurnálu)
nezohledňoval při stanovení stopáže jednotlivých diskuzí počet jejich hostů. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
9-0-0
5. 0776(2014): CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Volby do Evropského parlamentu/23. 4. 2014 23. 5. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního
vysílání zpravodajství a publicistiky programu NOVA v období od 23. 4. 2014 do 23. 5.
2014.
9-0-0
6. 0777(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Volby do Evropského parlamentu/23. 4.
2014 - 23. 5. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního
vysílání zpravodajství a publicistiky programu Prima v období od 23. 4. 2014 do 23. 5.
2014.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení,
na základě jakých hledisek bylo v období před volbami do Evropského parlamentu v
pořadu Partie, tj. od 23. 4. 2014 do 23. 5. 2014, diskutováno pouze s předsedou strany
NS-LEV 21 o nadcházejících volbách, konkrétně v díle odvysílaném dne 11. 5. 2014
v čase od 11.00 hodin na programu Prima, čímž bylo pouze tomuto kandidátovi
umožněno prezentovat se v rámci pořadu jakožto subjekt kandidující ve volbách do
Evropského parlamentu 2014, což mohlo mít za následek zvýhodnění právě tohoto
subjektu před ostatními kandidujícími. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení výzvy.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, dle § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení, podle
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve
volbách do Evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání pořadu MINIDUEL
vysílaného každý všední den jako příloha pořadu Odpolední zprávy, vysílaných v čase
od 17.40 hod., v období od 10. 4. 2014 do 23. 5. 2014 na programu Prima a co určovalo
pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
9-0-0
7. 0626(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/Volby do
Evropského parlamentu/23. 4. 2014 - 23. 5. 2014

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního
vysílání zpravodajství programu Televize Barrandov v období od 23. 4. 2014 do 23. 5.
2014.
9-0-0
8. 1113(2014): AMC Networks Central Europe s.r.o.; analýza/kontinuální/AMC Networks
Central Europe s.r.o.(dříve Chello Central Europe s.r.o.)/SPORT2/13.10.2014/10:00–
22:00
- Rada se seznámila s analýzou programu SPORT2 provozovatele vysílání AMC
Networks Central Europe s.r.o. (dříve Chello Central Europe s.r.o.) ze dne 13. října
2014 v čase 10:00–22:00 hodin.
9-0-0
- 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 AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu došlo dne 13. října 2014 v čase 10:00–22:00
hodin na programu SPORT 2 k zařazení obchodních sdělení v těchto časech: 10:01,
10:58, 11:00, 13:16, 13:28, 14:48, 17:16, 17:19, 18:29, 19:01, 20:02, 21:33 hod., tedy v
odlišných vysílacích časech, než zakotvuje licence programu (09:00 h, 09:15, 09:30,
09:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 14:00, 14:15, 14:30 a 14:45 h, v sobotu od 08:00,
08:15, 08:30, 08:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 12:00, 12:15, 12:30 a 12:45 h. V neděli
od 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00 a 12:15
h). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
8-0-0
9. 1063(2014): FILM EUROPE, s.r.o.; DOKU CS - analýza/kontinuální/9.10.2014/11:00–
23:00
- Rada se seznámila s analýzou programu DOKU CS provozovatele vysílání FILM
EUROPE, s.r.o. ze dne 9. října 2014 v čase 11:00–23:00 hodin.
9-0-0
10. 1057(2014): PODA a.s.; Monitoring programu PODA TV 17.–18. srpna 2014
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu PODA TV
provozovatele vysílání PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, ve dnech 17.–18. srpna 2014.
9-0-0
11. 1091(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 21/2014 (43 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 29. října do 10. listopadu 2014:
Česká televize/ČT1 - „pořady“ Výbava vozu a vaše bezpečnost, jehož sponzorem je
Auto Kelly a Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka, jehož sponzorem je
Tesco; FTV Prima, spol. s r. o./Prima - Svatby v Benátkách vysílané 6. listopadu od
20:15 hodin; CET21 spol. s r.o./Nova - film Krásná pokojská vysílaný dne 28. října 2014
od 16:20 hodin; CET21 spol. s r.o./Nova - Televizní noviny vysílané dne 2., 3., a 4.
listopadu 2014 od 19:30 hodin, Odpolední Televizní noviny vysílané dne 3. a 4.
listopadu 2014 od 17:00 hodin a Snídaně s Novou ze dne 3. listopadu 2014, resp.
příspěvky obsahující vulgarismy užité prezidentem Milošem Zemanem; Česká
televize/ČT1 a ČT24 - pořad Události odvysílaný dne 2. listopadu 2014 od 19:00, resp.
příspěvek o Hovorech z Lán; Česká televize/ČT1 - Pečený sněhulák odvysílaný dne 3.
listopadu 2014 od 21:00 hodin; CET21 spol. s r.o./Nova cinema - film Kameňák 4
odvysílaný 2. listopadu 2014 od 16:40 hodin; Česká televize/ČT2 a ČT sport - pořady
Dobré ráno vysílaný 16. dubna 2013 od 5:59 hodin na programu ČT2 a Sport v

regionech vysílaný 2. května 2013 od 14:05 hodin na programu ČT sport; Cemio
Switzerland, s.r.o./reklama Cemio kamzík; Biopol GN s.r.o. a VALOSUN a.s./reklamy
Biopron a Celadrin; Stanice O, a.s./O (Óčko) - pořad Sexy výhra vysílaný 13.června
2014 v 01:04 hodin; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel – pořad Sexy výzva vysílaný
14.října 2014 ve 00:31 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima - Černí baroni vysílaný 28.
října od 15:40 hodin, resp. hlasitost vložené reklamy; Česká televize/ČT1 a ČT24 přímý vstup z Pražského hradu odvysílaný dne 28. října 2014 v rámci pořadu Události
od 19:00 hodin; Česká televize/nespecifikovaný program - nevěnování se nasazení
obrněné divize armády Spojených států v Estonsku a Lotyšsku v blízkosti ruského
města Pskov; Česká televize/ČT1 - pořad Polopatě odvysílaný 26. října 2014 od 9:00
hodin, resp. příspěvek o vysušování zdiva; Česká televize/ČT24 - pořad Události,
komentáře odvysílaný 29. října 2014 od 22:00 hodin; Česká televize/ČT24 - pořad Hyde
Park vysílaný 25. října 2014 od 20:05 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima cool - film
Zrození planety opic odvysílaného 1. listopadu 2014 od 15:20 hodin, resp. hlasitost
vložené reklamy; Kaufland Česká republika v.o.s./reklama Kaufland; Česká
televize/ČT1 a ČT24 - pořad Události vysílaný 31. října od 19:00, respektive rozhovor s
poslancem KSČM; Česká televize/ČT1 a ČT24 - pořad Události odvysílaný dne 3.
listopadu 2014 od 19:00 hodin, resp. reportáž Islám očima českých studentů; Česká
televize/ČT1 - kouření cigaret v pořadu Život a doba soudce A. K. vysílaném dne 1.
listopadu od 20:00 hodin; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program nespecifikovaná reklama na "potenční tabletky"; CET21 spol. s r.o./Nova - upoutávka na
seriál Námořní vyšetřovací služba 28. října 2014 ve 14:00 hodin; Česká televize/ČT24 nepřiměřeně velký prostor pro prezentaci Václava Klause; Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program - návrh buď zakázat vulgární slova ve všech
jazycích, nebo je povolit; CET21 spol s r.o./Prásk.nova.cz - články o stránce šikanující
děvčata; Nespecifikovaný provozovatel - údajně nesmyslné pokuty za možné ohrožení
fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit
odvysíláním reklamy Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako audiovizuální celek,
sestávající z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu „Amerika, mezinárodní
inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora Tesco dne 21. října 2014
od 20:04 hodin na programu ČT1. Cílem odvysílání audiovizuálního obsahu „Amerika,
mezinárodní inspirace Romana Vaňka“, koncipovaného jako minipořad, ve spojení s
označeními sponzora Tesco, jež tvoří nedílnou součást této části vysílání, bylo
propagovat služby a zboží společnosti Tesco, přičemž obsah tohoto „minipořadu“ –
lákajícího na kvality americké kuchyně, ve spojení s označením sponzora, fakticky
informujícím, kde je možné právě produkty americké kuchyně zakoupit, vytváří reklamní
celek, resp. reklamu, která však byla do vysílání zařazena tak, že nebyla pro diváka
jako reklama rozeznatelná a jako reklama nebyla ve vysílání oddělená od ostatních
částí vysílání.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení

ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním
reklamy Tesco, sestávající z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu
„Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora
Tesco dne 21. října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1.
9-0-0
- 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
28. října 2014 odvysílal od 16:20 hodin na programu Nova pořad Krásná pokojská, který
obsahoval vulgarismus „šukání“ (v čase 00:31:25 od začátku pořadu). Porušil tak
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 hodin do 6:00 hodin druhého
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
2. listopadu 2014 odvysílal od 19:30 hodin na programu Nova pořad Televizní noviny,
který obsahoval vulgarismy „zkurvila“ (v čase 00:30:29 od začátku pořadu), a „kunda“
(00:31:48, 00:31:57 a 00:31:59). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
3. listopadu 2014 odvysílal od 05:55 hodin na programu Nova pořad Snídaně s
NOVOU, který obsahoval vulgarismy „zkurvila“ (v čase 00:05:51, 00:35:51, 01:05:49,
01:35:52 a 02:05:58 od začátku pořadu), a „kunda“ (00:06:08, 00:06:17,
00:06:19,00:36:09, 00:36:18, 00:36:20, 01:06:07, 01:06:16, 01:06:18, 01:36:11,
01:36:19, 01:36:21, 02:06:16, 02:06:25 a 02:06:27). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, 15200 Praha 5, na porušení

ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
3. listopadu 2014 odvysílal od 17:00 hodin na programu Nova pořad Odpolední
Televizní noviny, který obsahoval vulgarismy „zkurvila“ (v čase 00:01:36 od začátku
pořadu), a „kunda“ (00:11:44, 00:01:53 a 00:01:55). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
8-0-0
- 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
3. listopadu 2014 odvysílal od 19:30 hodin na programu Nova pořad Televizní noviny,
který obsahoval vulgarismy „kunda“ (00:01:26, 00:01:34 a 00:01:36 od začátku pořadu),
„hovno„ (00:02:00), „zkurvila“ (v čase 00:02:18), „prdel“ (00:05:07 a 00:05:12) a „kurvy“
(00:05:50). Porušil tak 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 hodin do 6:00
hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
8-0-0
- 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
4. listopadu 2014 odvysílal od 19:30 hodin na programu Nova pořad Televizní noviny,
který obsahoval vulgarismy „kunda“ (00:01:21, 00:01:30 a 00:01:32 od začátku pořadu)
a „hovno“ (00:02:00). Porušil tak 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 hodin
do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 14070, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. listopadu 2014
odvysílal od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24 pořad Události, který obsahoval
vulgarismus „zkurvila“ (v čase 00:05:18 od začátku pořadu). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 14070, na porušení ustanovení na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 3. listopadu 2014 odvysílal od 21:00 hodin na programu ČT1 pořad Pečený
sněhulák, který obsahoval vulgarismy a nadávky „kurva“ (v čase 00:05:27 od začátku
pořadu), „buzna“ (00:05:43), „prdele“ (00:10:08), „prdel“ (00:11:25), „neser“ (00:11:36) a
„pičus“ (00:12:14). Porušil tak 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 hodin
do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, 15200 Praha 5, na porušení
ustanovení na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 2. listopadu 2014 odvysílal od 16:40 hodin na programu
Nova Cinema pořad Kameňák 4, který obsahoval vulgarismy a nadávky „debila“ (v čase
00:07:05 od začátku pořadu), „debil“ (00:07:12, 00:25:07, 00:46:50 a 00:49:59),
„homouš“ (00:10:15), „mrcho“ (00:22:58), „kreténe“ (00:32:48) a „idiot“ (00:32:51 a
00:47:57) a „hajzl“ (00:45:36). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, zda došlo k začlenění ochranných známek
SPINNING a SPINNER do pořadů Dobré ráno, vysílaného dne 16. dubna 2013 od 5:59
hodin na programu ČT2 a Sport v regionech, vysílaného 2. května 2013 od 14:05 hodin
na programu ČT sport, za úplatu či obdobnou protihodnotu, resp. na základě jakého
smluvního ujednání došlo k prezentaci uvedených ochranných známek v těchto
pořadech. Rada stanovuje pro podání vysvětlení lhůtu 30 dní ode dne doručení
předmětné žádosti.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Cemio Switzerland, s.r.o.,
IČ: 27944905, sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, o
podání vysvětlení ve vztahu k obsahu stížnosti na reklamu, která byla vysílána dne 22.
10. 2014 na programu NOVA od 14:57:31 hodin. Rada stanovuje pro podání vysvětlení
lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) žádá společnost
Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14 768, sídlem: Korunní 129, Praha 3, 130 00, o podání
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu
stížnosti na reklamu Biopron, která byla odvysílána dne 18. října 2014 v čase 8:46 hod.
v rámci teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) žádá společnost
VALOSUN a.s., IČ: 253 41 090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621 00, o podání
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu
stížnosti na reklamu Celadrin, která byla odvysílána dne 18. října 2014 v čase 8:51 hod.
v rámci teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, že v pořadu Svatby v Benátkách, odvysílaném dne 6. listopadu
2014 od 20:15 hodin na programu Prima, v čase 00:44:10-00:44:25 od začátku pořadu,
nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt RWE. Scéna obsahuje naprosto nepřirozené
detailní záběry „produktu“, které ve spojení s verbální složkou působí nad rámec děje.
9-0-0
12. 2008/274/HOL/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Miami II (13)//Krvavý
úplněk/24.1.2008/17:35 - 300 000Kč
- 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, ve znění účinném v době spáchání správního
deliktu (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
rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném v době spáchání
správního deliktu, provozovateli, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 45800456, se sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 300 000,- Kč, pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje
povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel
se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka Miami II, resp.
dílu nazvaného "Krvavý úplněk", dne 24. ledna 2008 od 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 scéna (od 17:43 hodin) samotné vraždy muže a následné
záběry jeho mrtvého těla, ze kterých je zřejmé, že byl zabit velmi brutálním způsobem,
což posléze slovně popíší i samotní vyšetřovatelé v navazující scéně ohledání mrtvého

těla (od 17:45 hodin). Jako další ohrožující scénu vyhodnotila Rada scénu (od 17:59
hodin), ve které je zobrazena vražda samotná, detail zvrátivší se hlavy, zvuk stříkající
krve, krev řinoucí se z krku. Detailní záběry na proříznutí hrdla se objevují opět ve
scéně s kriminalistkou (od 18:19 hodin) a scénu přiznání pachatele (od 18:23 hodin), ve
které je zobrazeno samotné mučení oběti a zdůvodnění ze strany pachatele. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20080274.
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 20080274. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
13. 0973(2014): Petr Uher; Fenix/18. a 19. 7. 2014 - podání vysvětlení a reakce na
upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Petra
Uhra na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 18.–19. července 2014 nebyl poskytnut
divákům programu Fenix snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o identifikačním
čísle provozovatele televizního vysílání.
9-0-0
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Petra Uhra, IČ: 67549799,
se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, z jakého důvodu ve dnech 18.–19.
července 2014 vysílal v rámci programového bloku (vysílací smyčky) programu Fenix
izolované sdělení propagující připojení na internet pod značkou Nej.cz a nevysílal
součást programového bloku „NejTV: provozní informace provozovatele KTV {NejTV) –
informace o nových programech, otevírací době kanceláře, apod.“, jejíž vysílání
předpokládají Další programové podmínky licence programu Fenix ve znění uvedené
citace, kde se nezmiňuje značka Nej.cz a služby připojení na internet, ani to, jestli
takové sdělení má či nemá být obchodním sdělením, respektive s podaným
vysvětlením, jestli zmíněné odvysílané sdělení považoval za sdělení ve smyslu citované
části Dalších programových podmínek licence programu Fenix, a dále s vysvětlením, v
čem spatřuje odlišnost zmíněného odvysílaného sdělení od obchodního sdělení nebo
skrytého obchodního sdělení.
9-0-0
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Petra Uhra, IČ: 67549799,
se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, z jakého důvodu ve dnech 18.–19.
července 2014 nevysílal v rámci programového bloku (vysílací smyčky) programu Fenix
součást „MÚ Břeclav informuje: textové informace MÚ Břeclav“, jejíž vysílání
předpokládají Další programové podmínky licence programu Fenix.
8-0-0
14. 1024(2014): Digital Broadcasting s.r.o.; Rebel/Sexy Výzva/27.8.2014/od 23:45 hodin
- podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Digital
Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, na
základě jakých skutečností uvádí v Podmínkách provozu linky dostupných na
internetové adrese http://www.sexyvyzva.cz/podminky, na které odkazuje v rámci
teleshoppingového bloku Sexy Výzva, odvysílaného dne 27. srpna 2014 od 23:45 hodin
na programu Rebel, že provozovatelem pořadu Sexy Výzva je společnost ABC TV
s.r.o., a dále o vysvětlení, zda „ABC TV s.r.o.“ je skutečně správný název společnosti,
když z veřejně dostupných zdrojů je patrno, že žádná taková společnost není v
Obchodním rejstříku zapsána.

8-0-0
15. 2009/1148/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Nejúžasnější videa světa
II/16.3.2008/14:20 - SPOJENÍ 2008/614-615 - 2x 200 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2014 č.j. III: ÚS
1165/14, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost stěžovatelky FTV Prima, spol. s r. o.
proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2014 č.j. 6 As 9/2013-43 a
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2012 č.j. 10 A 5/2010-152 ve
věci sankce za porušení § 32 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14.20 hod. na programu
Prima televize.
9-0-0
16. 2012/765/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Miami VIII/18.9.2012/17:30 násilné scény - 150 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014,
č.j. 8 As 85/2013-35, jímž byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 3. července 2013, č.j. 9 A 74/2013, kterým byla zamítnuta žaloba
proti správnímu rozhodnutí Rady sp.zn.: 2012/765/LOJ/CEt, č.j. LOJ/1226/2013, kterým
byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uložena sankce ve výši 150 000,- Kč, pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka Miami VIII dne 18. září 2012 v
17:30 hodin na programu NOVA. Odvysíláním pořadu došlo k ohrožení psychického a
mravního vývoje dětí a mladistvých tím, že uvedený pořad obsahoval naturalistické
explicitní záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z
kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, jejichž
sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytržené z kontextu tím, že
divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtržený od zrůdného průběhu
násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům psychický
otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí,
negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. Navíc jde o pro
dětského a mladistvého diváka poměrně aktuální téma šikany ze strany spolužáků a
odplaty za tuto šikanu, přičemž tato odplata a odsouzení její brutálnosti není zejména
pro dětského diváka dobře rozlišitelné a tento může získat z chování vražedkyně
nesprávný pocit, že odplatou za šikanu je použití ještě větší míry drastického násilí.
9-0-0
17. 2012/850/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kajínek/14.10.2012/20:20/ohrožení dětí
a mládeže (násilné scény, tělesné a duševní utrpení) - 250 000 Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014,
č.j. 8 As 113/2013 – 51, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele CET 21
spol. s r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 6 A 140/2013 – 50, kterým byla
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/1579/CET, kterým byla tomuto
provozovateli uložena pokuta ve výši 250 000 Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním filmu Kajínek, dne 14.
října 2012 ve 20:20 hodin na programu Nova, který obsahoval četné scény realisticky
zobrazující osoby vystavené těžkému tělesnému a duševnímu utrpení z motivu
psychické abnormality, sadismu a zištnosti (mučení muže v čase od začátku pořadu
00:01:32 až 00:01:56 a mučení a znásilnění ženy v čase 00:37:02 až 00:39:22) a
explicitní násilné scény (střelba do tří mužů se záběry na postřelená těla včetně hlavy,
střelba do ležícího bezbranného člověka v čase 00:03:37 až 00:04:32), které mohly
způsobit zejména dětským, ale i mladistvým divákům, jejichž přítomnost u obrazovek
není možné v tomto vysílacím čase vyloučit, psychický otřes, a přispět ke snížení
citlivosti těchto diváků při vnímání násilí, čímž se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

9-0-0
18. 2012/161/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Ordinace v růžové zahradě
2/Prostenal/15.12.2011/20:00 - nepatřičně zdůrazněný umístěný produkt - 250 000 Kč po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014,
č.j. 8 As 28/2013 – 54, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele CET 21
spol. s r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 215/2012 – 38, kterým byla
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/3453/2012, kterým byla tomuto
provozovateli uložena pokuta ve výši 250 000 Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne
15. prosince 2011 od 20:00 hodin na programu Nova, který obsahoval umístění
produktu, se v čase 00:11:02 až 00:12:26 od začátku pořadu dopustil nepatřičného
zdůrazňování umístěného produktu Prostenal, a to jak verbálními prostředky
prostřednictvím informace o účelu výrobku a jeho cílové skupině (v průběhu dialogu
zaznělo: „To je pro bráchu, aby nemusel běhat na záchod, až tady bude. To víte, my
jsme chlapi ve věku, že se o sebe musíme postarat.“), tak obrazovými prostředky,
jelikož ve dvou přibližně třívteřinových detailních záběrech zobrazil balení produktu (v
jednom případě i s LED svítilnou, která byla součástí vánočního balení) s cílem
explicitně upozornit na produkt prostředky připomínajícími reklamní nabídku, přičemž z
průběhu celé scény též vyplynulo, že součástí balení výrobku je zdarma LED svítilna
(aktéři s ní v průběhu celé scény nepřehlédnutelným způsobem manipulovali tak, aby
divákovi neunikla zjevná souvislost).
9-0-0
19. 2012/710/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Příručka poradí, co
do kostela/24.8.2012/19.30 - 200 000 Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014,
č.j. 8 As 104/2013 – 159, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele CET 21
spol. s r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 6 A 102/2013 – 67, kterým byla
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/1341/2013, kterým byla tomuto
provozovateli uložena pokuta ve výši 200 000 Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže „Příručka
poradí, co do kostela“, dne 24. srpna 2012 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 zohledněním pouze
jednoho pohledu na danou problematiku, ignorováním případných argumentů
protistrany, která nedostala v reportáži odpovídající prostor, a nezasazením do kontextu
běžné praxe v zahraničí (jakožto u jiných náboženství) či ustálených pravidel oblékání
na kulturně-společenských akcích, čímž došlo k manipulaci s divákem směřující k
vytvoření názoru, že pravidla odívání do kostela jsou jednoznačně nesmyslně omezující
až extremistická (zejména pak vyjádřením odborníka na extremismus).
9-0-0
20.
2012/134/had/WAL:
WALMARK,
a.s.;
Proenzi
3+/Tipy
Ptáka
Loskutáka/30.10.2011/18:15/Nova - 1 100 000 Kč- rozhodnutí NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 As 34/2013 ze dne
20. 10. 2014, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu
v Praze ze dne 23. 4. 2013 č. j. 8 A 14/2013, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti
Walmark a. s. proti rozhodnutí Rady, jímž byla uložena sankce ve výši 1 100 000 Kč,
neboť společnost Walmark a. s. jako zadavatel obchodního sdělení v rámci
teleshoppingu Tipy Ptáka Loskutáka s podtitulem teleshoppingový blok, odvysílaného
dne 30. 10. 2011 od 18:15 hodin na programu NOVA, porušila § 5d odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb.
9-0-0

21. 0809(2014): Definice politického obchodního sdělení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydává stanovisko podle § 5 písm. z) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu
ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do
vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých
kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva
územního samosprávného celku ve znění dle textu.
9-0-0
22. 1012(2014): Různí provozovatelé; Studie Dětský konzumerismus a jeho podpora v
televizním vysílání určeném dětskému divákovi
- Rada se seznámila se studií Dětský konzumerismus a jeho podpora v televizním
vysílání určeném dětskému divákovi.
8-0-0
23. 1124(2014): Centrum Nevýchovy s.r.o.; Nevýchova TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti
společnosti Centrum Nevýchovy s.r.o. ze dne 31. října 2014 toto sdělení: Společnost
Centrum Nevýchovy s.r.o., IČ 022 17 155, se sídlem v Praze 2, Šmilovského 1264/5,
PSČ 120 00, nebyla Radou dne 19. listopadu 2014 zapsána do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
9-0-0
24. 1092(2014): POLAR televize Ostrava, s.r.o.; Analýza AVMSnV TV Medicina
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání TV Medicina poskytovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o.
9-0-0
25. 1093(2014): TVCOM s.r.o.; Analýza AVMSnV TVCOM - SPORTOVNÍ VIDEO SERVER
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEO SERVER poskytovatele
TVCOM s.r.o.
9-0-0
- 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 TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEO SERVER, umístěné na internetové adrese
www.tvcom.cz, společnost TVCOM s.r.o., IČ 28998782, sídlo Pod Labuťkou 785/19,
Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční
odpovědnost vzhledem k faktu, že na internetových stránkách služby nabízí uživatelům
(sportovním klubům) neomezený prostor k prezentaci, tedy ke zveřejňování
videomateriálu, resp. zda má rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání, či
tímto disponují sami uživatelé. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy
9-0-0
26. 0896(2014): O2 Czech Republic a.s.; O2 Videotéka/Hostel 2 - reakce na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na
porušení ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se poskytovatel O2
Czech Republic a.s. dopustil tím, že do nabídky audiovizuální mediální služby na

vyžádání O2 Videotéka zařadil snímek Hostel 2, které bylo doručeno poskytovateli O2
Czech Republic a.s. dne 26. září 2014 pod č.j. VAL/3161/2014
9-0-0
27. 0954(2014): ROMEA, o.p.s./ Romea TV - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti ROMEA, o.p.s., IČ 26613573,
sídlo Žitná 21575/49, Praha 1, PSČ 110 00, z jakého důvodu na internetových
stránkách služby dne 12. září 2014 uváděl v rámci informací, které je jakožto poskytoval
audiovizuální mediální služby na vyžádání dle § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.
povinen zveřejňovat (záložka „Audiovizuální mediální služby“), název organizace
„ROMEA, o. s.“ a její sídlo „Nad Primaskou 38, 118 00 Praha 10“, resp. zda se jedná o
neaktualizované údaje, či zda existuje k takovémuto způsobu zveřejnění povinných
informací jiný důvod, které bylo doručeno Radě dne 27. října 2014 pod č.j. 9095/2014
8-0-0
28. 2014/660/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Děčín město 87,6 MHz / 200 W - ROZHODNUTÍ
- Rada uděluje společnosti 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 Děčín 87,6 MHz / 200 W pro program
COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
9-0-0
29. 2014/806/zab: Licenční řízení se souborem technických parametrů Veselí nad
Moravou 103,6 MHz / 100 W - odmítnutí žádosti Rádio Pálava, s.r.o.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v
souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. vydává toto rozhodnutí:
Rada odmítá žádost společnosti Rádio Pálava, s. r. o., IČ: 26230780, se sídlem
Brněnská 38/3163, PSČ 69 501 Hodonín o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 24 14 / 48 57 59 neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny
nedostatky žádosti.
9-0-0
30. 1094(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání 21/2014
- Rada se seznámila s dopisem (1), v němž provozovatel ČESKÝ ROZHLAS vzal na
vědomí upozornění na porušení zákona v kauze spolku Slunce naděje (č. j. 9164/2014);
Rada se seznámila se stížností (2) na dlouhodobě nevyvážené referování o situaci na
Ukrajině na programu ČRo 1 Radiožurnál (č. j. 9203/2014); Rada se seznámila s
podněty (3), které upozorňovaly na výskyt vulgarismů v pořadu Hovory z Lán
odvysílaném 2. 11. 2014 na programu ČRo 1 Radiožurnál (č. j. 9204 - 9214/2014, 9330
- 9423/2014, 9442/2014, 9451 - 9452/2014, 9454 - 9461/2014, 9463 - 9488/2014, 9490
- 9519/2014, 9565-9566/2014, 9570/2014, 9574 - 9580/2014, 9602 - 9604/2014, 9638 9639/2014); Rada se seznámila s odpovědí (4) Rady ČRo na dotaz, jak tato naložila s
dopisem Mgr. Karla Žáka (č. j. 9605/2014); Rada se seznámila se stížností (5) na
způsob propagování programu Kiss jižní Čechy (č. j. 9202/2014) a shledala, že daná
problematika nespadá do její kompetence;
9-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Hovory z Lán ze dne 2. 11. 2014 od 17:05 na
programu ČRo 1 Radiožurnál.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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.), žádá provozovatele rozhlasového
vysílání ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 120 000,
o podání vysvětlení, proč nezajistil, aby v pořadu Hovory z Lán ze dne 2. 11. 2014 na
programu Radiožurnál od 17:05 hod. nezazněly vulgarismy. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
- 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 ČESKÝ ROZHLAS, se
sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, 12000, IČ: 45245053, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. listopadu
2014 od 17:05 hodin na programu ČRo 1 Radiožurnál odvysílal pořad Hovory z Lán,
který obsahoval vulgarismy „kunda“ (17:41 hod., vyřčeno 3x), „kurev“ (17:42 hod.),
„zkurvila“ (17:53 hod.), „hovno“ (17:54 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.
9-0-0
31. 1125(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli PS
KŘÍDLA, s. r. o. (Rádio PETROV; 98,0 MHz Žďár nad Sázavou) dne 2. listopadu 2014,
JUKE BOX, spol. s r. o. (RADIO ČAS-FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 2. listopadu 2014,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha, program
SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha a program KISS PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín)
dne 2. listopadu 2014.
9-0-0
- Rada žádá od provozovatele vysílání, PS KŘÍDLA, s. r. o., informace o zadavateli
reklamy na doplněk stravy Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu
2014 v 8:00:15 hodin a 8:59:39 hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz Žďár nad
Sázavou).
8-0-0
32. 1126(2014): HAMCO, s.r.o./ RADIO HANÁ, středa 8.10. 2014, 00:00 - 24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu RADIO HANÁ, provozovatele HAMCO s.r.o.
ze středy 8. 10. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
9-0-0
33. 0653(2014): LONDA spol. s r. o.; Analýza zpravodajství a publicistiky programu
RÁDIO IMPULS ve dnech 23. 4. 2014 - 23. 5. 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a
publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele LONDA spol. s r. o., a to z
období 23. 4. - 23. 5. 2014. Předmětem analýzy byly následující pořady: Zprávy v celou,
Zprávy v půl, Sedm minut v sedm, Polední speciál a Kauza dne.
9-0-0
34. 1053(2014): Frekvence 1, a. s.; Analýza zpravodajství a publicicstiky programu
FREKVENCE 1 (Eurovolby 2014)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního
zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence
1, a.s., vysílaných ve sledovaném období od 23. 4. 2014 do 23. 5. 2014.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Frekvence 1,
a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, o podání vysvětlení, podle
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve
volbách do Evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub
vysílaného každou sobotu a neděli od 17:00 hodin v období od 23. 4. 2014 do 23. 5.
2014 na programu FREKVENCE 1. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení výzvy.
9-0-0
35. 2014/1118/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o./ Film Europe Channel - televizní vysílání
prostřednictvím družice – změna názvu programu a licenčních podmínek - předchozí
souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921 se
sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2010/1085/FIA/FIL, FIA/3718/2010 ze dne 19.
října 2010 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm. a),
d) zákona č. 231/2001 Sb., a to: a) změně označení názvu programu z Film Europe
Channel na Film Europe ; b) změně licenčních (dalších programových) podmínek,
spočívající ve snížení podílů vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let z minimálních 30% na zákonem
stanovených alespoň 10% dle žádosti ze dne 5. listopadu 2014, č.j.: 9567 ve znění
upřesnění ze dne 11. listopadu 2014, č.j.: 9755.
9-0-0
36. 1097(2014): HBO Europe s.r.o./HBO; televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice a kabelových systémů - žádost o ukončení vysílání - zánik platnosti licence
- Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, zanikne podle § 24 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného
prostřednictvím družice a kabelových systémů, č.j. Ru/266/02/3128 ze dne 5. listopadu
2002, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí Rady o udělení licence sp.zn.
2014/1095/FIA/HBO k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného
prostřednictvím družice, na základě žádosti ze dne 30. listopadu 2014, č.j. 9180. O této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
9-0-0
37. 2014/1096/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o./ HBO - televizní vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2011/1008/FIA/HBO, č.j.:
FIA/4105/2011 ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně licenčních a dalších
programových podmínek (programové skladby) v rozsahu žádosti č.j.: 9181 ze dne 30.
října 2014.
9-0-0
38. 0837(2014): Pracovní komise pro rozvoj pozemního TV vysílání - žádost MPO o
vyjádření k návrhu pozice ČR k využití pásma UHF

- Rada schvaluje znění odpovědi k žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17.
října 2014 o vyjádření k návrhu pozice České republiky k mezinárodnímu jednání o
využití kmitočtového pásma UHF, dle předloženého návrhu.
9-0-0
39. 1152(2014): in4you, z.s. - služba TV4you - podání vysvětlení
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
in4you, z.s., IČ: 035268523, se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00
Praha 1, o podání vysvětlení ve věci poskytování služby TV4you. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
9-0-0
40. 1089(2014): Různí provozovatelé; Oznámené změny
- Rada s seznámila s 10 oznámeními
9-0-0
41. 1157(2014): Schválení termínů zasedání RRTV v roce 2015
- Rada schvaluje termíny zasedání RRTV v roce 2015
9-0-0
42. 1112(2014): Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
8-0-0
43. 1156(2014): Zpráva z 6. zasedání CERF
- Rada bere na vědomí zprávu z 6. zasedání CERF v Bukurešti.
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

