Zápis z 22. zasedání, konaného dne 3. 12. 2013
Přítomni: Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, Bezouška,
Kostrhun, Matulka, Jehlička
Omluveni: Kalistová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 22. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2013/675/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Česká Lípa město
99,1 MHz / 200 W - veřejné slyšení - 3. prosince 2013 v 13:30 hodin
3. 2013/916/bar/RAD: RADIO PROGLAS s. r. o. / RADIO PROGLAS; žádost o udělení
licence k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů – ústní jednání 3. 12. 2013 ve 14.10 hod.
- Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RADIO
PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice, identifikační číslo
49435001, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání
programu RADIO PROGLAS šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8
let
11-0-0
4. 2013/969/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501/ MGM CHANNEL
BENELUX – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – ústní jednání dne 3. prosince 2013,
14.30 hodin
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: MGM CHANNEL BENELUX; základní
programová specifikace: Nestárnoucí vysoce kvalitní filmy a seriály klasické a televizní
kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA; výčet států, na jejichž území má
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Nizozemí, Belgie; hlavní jazyk vysílání:
holandština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového
systému: vysílání prostřednictvím optických vláken do třech centrálních předávacích
míst společností Chello-DMC, Berghaus Plaza Kon. Wilhelminaplein 2-4, 1062 HK
Amsterdam, P.O. Box 69353, 1060CK Amsterdam, Nizozemí; informace o přístupu k
vysílání: různé televizní platformy mohou chytat signál prostřednictvím soukromých,
pronajatých, uzavřených a zajištěných vláken spravovaných společností Chello-DMC,
dle žádosti ze dne 21. listopadu 2013, č.j.: 11774
11-0-0
5. 2013/968/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz /
100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W
se lhůtou pro doručení žádostí do 15. ledna 2014
11-0-0
6. 2013/410/zab/AZ : AZ Media a.s.; žádost o přidělení kmitočtu Luhačovice 98,1 MHz /
50 W - rozhodnutí

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele AZ Media a.s. IČ:
256 48 837, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79 o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu ROCK MAX (licence č.j. Ru/46/99), spočívající v přidělení kmitočtu
Luhačovice I 98,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media
a.s. IČ: 256 48 837, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79 souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX (licence č.j. Ru/46/99), spočívající v
přidělení kmitočtu Luhačovice I 98,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 45 19 / 49 05
48
11-0-0
7. 2010/589/zab/RSB: Radio Investments s. r. o. / KISS HÁDY - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu a zvýšení výkonu stanoviště Žďár nad
Sázavou 94,8 MHz na 250 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio Investments
s. r. o., IČ: 25131664 se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 10100 Praha o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu KISS HÁDY (licence č.j.: Ru/11/99), spočívající ve
změně souřadnic a zvýšení výkonu stanoviště Žďár nad Sázavou 1 94,8 MHz / na 250
W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Investments s. r. o., IČ: 25131664
se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 10100 Praha souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu KISS HÁDY (licence č.j.: Ru/11/99), spočívající ve změně souřadnic
a zvýšení výkonu stanoviště kmitočtu Žďár nad Sázavou 1 94,8 MHz / na 250 W, na
nové souřadnice WGS84: 15 56 50 / 49 32 56
11-0-0
8. 2013/399/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Plzeň Bory 94,5 MHz, alt. 100,4
MHz / 200 W a Žatec-město 101,0 MHz, alt. 105,1 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 Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem
Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio
(licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Žatec 101,0
MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Žatec 101,0 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 Gama media s.r.o. IČ:
250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o udělení souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Žatec 101,0 MHz / 200 W
10-1-0
9. 2013/322/FOL/Jan: Jana Pokorná; 18.2.2013/8:30:24,11:27:08 a 13:57:18/ RADIO
ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)/doplňky stravy M. J. Beta/absence "doplněk
stravy"_zadavatel reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o rozpojení společného řízení
vedeného pod sp. zn. 2013/322/FOL/Jan. Věci jsou nadále vedeny pod sp. zn.
2013/322/FOL/Jan a 2013/530/FOL/Rad
11-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uděluje zadavatelce reklamy,
paní Janě Pokorné, IČ:88060934, s místem podnikání Marie Majerové 645, 736 01
Havířov, pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na doplňky stravy M. J.
Beta, která byla odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin
a 13:57:18 hodin na programu RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava) se dopustila
porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama
na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text
"doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2013322. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu
ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 2013322
11-0-0
10. 2013/530/FOL/Rad: Radio Čas s.r.o.; 18.2.2013/8:30:24,11:27:08 a 13:57:18/ RADIO
ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)/doplňky stravy M. J. Beta/absence "doplněk
stravy"/zpracování reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3
písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje zpracovateli reklamy,
společnosti Rádio Čas s.r.o., IČO: 25817183, se sídlem Karla Svobody 130/95, Ostrava
- Plesná, PSČ 725 27, pokutu ve výši 20 000,- Kč, neboť zpracování reklamy na
doplňky stravy M. J. Beta, která byla odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:30:24
hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu RADIO ČAS-FM (92,8 MHz
Ostrava) se dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2013530. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79
odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která
podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení
je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013530
11-0-0
11. 2013/207/FOL/Vit: Vitabalans CZ,s.r.o.; doplněk stravy Arthro Balance/13. listopadu
2012/ 6:54:53 a 7:51:43/ FREKVENCE 1/ chybící text "doplněk stravy"_zadání
reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o rozpojení společného řízení
vedeného pod sp. zn. 2013/207/FOL/Vit. Věci jsou nadále vedeny pod sp. zn.
2013/207/FOL/Vit a 2013/430/FOL/Stu
11-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b), o regulaci reklamy a v souladu s ustanovením § 67

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje zadavateli reklamy, společnosti Vitabalans
CZ, s.r.o., IČ: 26292505, Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4, pokutu ve výši 10 000,- Kč,
neboť zadáním reklamy na doplněk stravy Arthro Balance, která byla odvysílána dne
13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin na programu FREKVENCE 1 (Plzeň
104,1 MHz) se dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě
tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 2013207. Účastníku řízení se podle
ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení
paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč.
Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2013207
11-0-0
12. 2013/430/FOL/Stu: Studio BK s.r.o.; doplněk stravy Arthro Balance/13. listopadu
2012/ 6:54:53 a 7:51:43/ FREKVENCE 1/ chybící text "doplněk stravy"_zpracování
reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3
písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje zpracovateli reklamy,
společnosti Studio BK s.r.o., IČ: 263 75 362, se sídlem Plzeň, Prešovská 15, PSČ 301
00, pokutu ve výši 20 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na doplněk stravy Arthro
Balance, která byla odvysílána dne 13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin
na programu FREKVENCE 1 (Plzeň 104,1 MHz) se dopustil porušení § 5d) odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí
obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet
č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013430.
Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2013430
11-0-0
13. 0971(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 11767/2013) posluchačky na užívání šlechtických
titulů při oslovování potomků bývalých šlechtických rodů ve vysílání Českého rozhlasu
(1); Rada se seznámila s analýzou pořadu Ranní show Evropy 2, který byl vysílán dne
6. září 2013 od 07:10:24 hodin do 07:12:52 hodin na programu EVROPA 2 a shledala,
že jeho odvysíláním se provozovatele EVROPA, s.r.o. nedopustil porušení zákona č.
231/2001 Sb. (2)
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 ULTRAVOX, s. r.
o., se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 120 00 Praha 2, IČ 49702785, na porušení § 32
odst. 1 písm. c) a § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
24. října 2013 odvysílal na programu Radio COLOR v čase od 8:58:30 do 9:03:33 hodin
příspěvek, ve kterém moderátor uvedl „…jak je vůbec možný, že někdo chce něco církvi
vrátit, kde ta církev ty peníze vzala a jakým způsobem ten majetek nabyla, že vůbec má
tu odvahu, si v Čechách o ně říct, kde navíc ještě všichni jsme ateisti. Já to moc

nechápu, těch křivd ze strany církve bylo tolik, že by měla bejt ráda, že vůbec může
fungovat, stejně podle mě jako Komunistická strana…“, čímž porušil povinnost zajistit,
aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení a povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů, přičemž názory nebo hodnotící komentáře musí být
odděleny od informací zpravodajského charakteru. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění. (3)
10-0-1
14. 0970(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn Rádio Life; 91,6 MHz Pardubice) dne 18.
listopadu 2013, LONDA spol. s r. o. (program Rock Zone 105,9; 105,9 MHz Praha) dne
11. listopadu 2013, ČESKÝ ROZHLAS (program ČRo Radiožurnál; 89,7 MHz Hradec
Králové) dne 18. listopadu 2013, InFin, s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz
Ústí nad Labem) dne 18. listopadu 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6
MHz Brno) dne 18. listopadu 2013, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2
MHz Praha) dne 18. listopadu 2013 a Radio Investments s.r.o. (program Radio Beat;
91,0 MHz Brno) dne 18. listopadu 2013
11-0-0
15. 2012/264/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Ostrava město
99,9 MHz / 100 W_INFORMACE O ROZSUDKU
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského sodu v Praze č. j.: 6A 135/2013 - 57 ze
dne 10. října 2013, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce LONDA spol. s.r.o. proti
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 19. března 2013 čj.
FOL/1606/2013, sp.zn.: 2012/264/zab., kterým Rada pro rozhlasové a televizní
rozhodla, že uděluje společnosti JUKE BOX spol. s.r.o. licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím pozemních vysílačů s
využitím souboru technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 100 W na dobu 8 let
od právní moci tohoto rozhodnutí
11-0-0
16. 0223(2013): Regionální televize CZ s.r.o.; žádost o stanovení programu
regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen v rámci "must carry" zpětvzetí žádosti
- Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ:
24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, o stanovení programu
regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen ve veřejném zájmu
prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání,
doručené dne 15. listopadu 2013, č.j. 11638
11-0-0
17. 2013/893/zem/Fix: FixPro zájmové sdružení právnických osob; převzaté rozhlasové
a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zrušení registrace v
rozsahu k.ú. Sidonie, Vranov u Brna a Hodonín; změna (rozšíření) územního rozsahu
převzatého vysílání
- Rada registruje provozovateli FixPro zájmové sdružení právnických osob, IČ
72549688, sídlo: Brno 2, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00, podle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.
sve/500/2012, spis. zn.: 2011/1058/sve/Fix, ze dne 31. ledna 2012, spočívající ve
změně územního rozsahu vysílání v rozsahu dle žádosti (oznámení) ze dne 29. října
2013, č.j. 10770.

11-0-0
18. 0960(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ
28991800, sídlo: Praha, Zenklova 32/28, PSČ 180 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 český televizní
program FAJNROCK TV; v rozsahu dle podání 11618 doručeného dne 14. listopadu
2013.
11-0-0
19. 0924(2013): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 5 oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0
20. 2013/940/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů/Prima love - změna LP licence č. 2008/364/cun/FTV - změna
vysílacích časů připojování regionálního vysílání R1 MORAVA, časového rozsahu
vysílání, programové skladby a podílu evropské tvorby
- Rada se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, doručeným dne 27. listopadu 2013, č.j.
11948, kterým vzal provozovatel svou žádost o souhlas se změnou licenčních
podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love sp.zn.
2008/364/cun/FTV, v části I., týkající se změny připojování provozovatele regionálního
televizního vysílání TV MORAVA s.r.o., zpět
11-0-0
- Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č.
231/2001 Sb. se změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního
vysílání programu Prima love sp.zn. 2008/364/cun/FTV, a to časového rozsahu vysílání
a změny programové skladby dle části II. žádosti provozovatele doručené Radě dne 4.
listopadu 2013, č.j.11013/2013
11-0-0
- Rada neuděluje dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli FTV Prima,
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se
změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima
love sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek
stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, dle části III.
žádosti provozovatele doručené Radě dne 4. listopadu 2013, č.j. 11013/2013, neboť
požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence
udělena, a tedy požadovaná změna by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst.
3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
21. 2013/938/KOZ/TV : TV MORAVA, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím vysílačů /
R1 MORAVA - změna licenčních podmínek licence č. Ru/196/99 - změna v části týkající
se připojovacích časů do programu Prima love
- Rada zastavuje dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení
vedené o žádosti provozovatele TV MORAVA, s.r.o. IČ: 25826841, se sídlem Olomouc,
ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00, o udělení předchozího souhlasu se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci č. Ru/196/99 k provozování zemského
regionálního televizního vysílání programu R1 MORAVA, a to licenčních podmínek v

části týkající se připojování do programu Prima love, neboť žadatel vzal svou žádost
podáním doručeným Radě dne 27. listopadu 2013 v celém rozsahu zpět
11-0-0
22. 0923(2013): Stanice O, a.s.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu
Óčko Gold v časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 5. 11. 2013
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Óčko Gold v
časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 5. 11. 2013.
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 Stanice O, a.s (IČ:
26509911, sídlo: Vrchlického 439/29, PSČ 15000, Praha) na porušení § 32 odst. 1
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zahájení
vysílání programu Óčko Gold. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
11-0-0
23. 0948(2013): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza vývoje označení sponzora na programech
ČT (stav k 10/2013)
- Rada se seznámila s výsledky Analýzy vývoje označení sponzora na programech ČT
(stav k 10/2013).
11-0-0
24. 0944(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 22/2013 (32 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 12. listopadu do 25. listopadu
2013: CET 21 spol.s r.o./Nova - teleshopping na přípravek Lutein forte 20 mg
odvysílaný v rámci teleshoppingového pořadu Tipy ptáka Loskutáka odvysílaným dne
26. října 2013 od 17:44:51 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - teleshopping na
přípravek Hlíva ústřičná premimum v rámci teleshoppingového pořadu Receptář EXTRA
ze dne 27. října 2013 od 13:15:43 hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV teleshoppingový pořad Písničky pro hosta ze dne 20. října 2013 od 15:00 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - pořad Sanitka 2 ze 8. listopadu 2013 od 20:05 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - reportáž o vykrádání nemovitostí z pořadu Události ze dne 10.
listopadu 2013 od 18:55 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - reportáž o kauze týkající se
Mostecké uhelné společnosti z pořadu Události ze dne 20. listopadu 2013 od 18:55
hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad 13. komnata Reginy Rázlové ze dne dne 8.
listopadu 2013 od 21:05 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - cenzura v
české televizi; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - hlasitost programu; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 pořad České století ze dne 17. listopadu 2013 od 20:05 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/nespecifikovaný
program
chyby
na
teletextu;
ČESKÁ
TELEVIZE/Nespecifikovaný program - používání šlechtických titulů; TV CZ s.r.o
/ACTIVE TV - pořad Cenokat odvysílaný dne 4. října 2013 od 18:00 hodin; TV CZ
s.r.o/ACTIVE TV - nepřiznaná výhra v rámci telefonické soutěže; TV CZ s.r.o/ACTIVE
TV - vysoké částky provolané v rámci interaktivních telefonických soutěží; TV CZ
s.r.o/ACTIVE TV - přístup k informacím o provozovateli; Nespecifikovaný
provozovatel/Nespecifikovaný program - vysoké částky provolané v rámci interaktivních
telefonických soutěží; CET 21 spol.s r.o./NOVA - reportáž "Stěhování hospicu" v pořadu
Televizní noviny ze dne 2. listopadu 2013 od 19:30 hodin; CET 21 spol.s r.o./NOVA pořad Dva a půl chlapa ze dne 14. listopadu 2013 od 13:00 hodin; Barrandov Televizní
Studio a.s./Televize Barrandov - vulgární sponzorský vzkaz; Barrandov Televizní Studio
a.s./Televize Barrandov - reklama na Clavin; FTV Prima, spol. s r.o. /Nespecifikovaný
program - ponižování a týrání v pořadu Vyvolení; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL -

upoutávka na pořad Živí mrtví ze dne 24. listopadu 2013 od 14:37:46 hodin; FTV Prima,
spol. s r.o. /nespecifikovaný program - nevhodný obsah na webu; Československá
filmová společnost, s.r.o./CS mini - pořad Animátor ze dne 17. listopadu 2013 od 9:30
hodin.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
3. prosince 2013 zahájit se zadavatelem reklamy společností Walmark, a.s., IČO:
00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním teleshoppingu/reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. na
produkt Lutein Forte 20 mg, odvysílané dne 26. října 2013 v rámci teleshoppingu Tipy
ptáka Loskutáka - Tipy pro zdraví v čase 17:44:51 hodin na programu Nova, se dopustil
možného porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého lze používat
zdravotní tvrzení za podmínek stanovených Nařízením Komise (EU) 1924/2006, jelikož
v případě tohoto obchodního sdělení jsou uvedena zdravotní tvrzení týkající se vlivu
potraviny na zrak, v kontextu účinku jednotlivých složek („Vitamín A a zinek vlastně
přispívají k normální funkci zraku, vitamín E a zinek jsou navíc antioxidanty, chrání proti
oxidačnímu působení a zinek pomáhá také ke správnému vstřebávání vitamínu A do
našeho těla.“), aniž by tato zdravotní tvrzení byla prokazatelně schválena a dále pak,
aniž by byly splněny všechny podmínky pro užití těchto zdravotních tvrzení, tak jak
vyplývají z článku 3 a 11 předmětného nařízení, konkrétně nejsou uvedeny informace o
významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu, množství potraviny a
způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
3. prosince 2013 zahájit se zadavatelem reklamy společností Walmark, a.s., IČO:
00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním teleshoppingu/reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. na
produkt Hlíva ústřičná Premium, odvysílané dne 27. října 2013 v čase 13:15:43 hodin v
rámci teleshoppingu Nedělní receptář EXTRA na programu Prima, se dopustil možného
porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého lze používat zdravotní tvrzení
za podmínek stanovených Nařízením Komise (EU) 1924/2006, jelikož v případě tohoto
obchodního sdělení jsou prezentována zdravotní tvrzení v možném rozporu s
Nařízením EP a Rady (ES) č. 1924/2006, neboť jsou uvedena zdravotní tvrzení týkající
se účinku hub, aniž by takováto tvrzení byla schválena. Současně pak nebyly splněny
podmínky pro užití těchto zdravotních tvrzení, tak jak vyplývají z článku 11 předmětného
nařízení, konkrétně ve vztahu k tvrzením týkajícím se účinků železa, rovněž pak nejsou
uvedeny informace o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,
množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého
účinku.
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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., sídlem

Dubné 158, 37384 Dubné, IČ: 26102293, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit, tím že dne
20. října 2013 od 15:00 hodin na programu ŠLÁGR TV odvysílal teleshoppingový pořad
Písničky pro hosta (Zastavení s písničkou), ve kterém měl host A. Babiš obecně známý
jako reprezentant a kandidát politického hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR výrazný prostor pro prezentaci politických postojů a názorů
do té míry, že toto obchodní sdělení získalo svým obsahem také charakter obchodního
sdělení politického hnutí, čímž mohlo dojít k porušení zákazu, že provozovatelé vysílání
nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí.
11-0-0
25. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima love/změna licenčních podmínek
- úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve
vysílání
- 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. b) 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 3. prosince 2013 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k
provozování televizního vysílání programu Prima love sp.zn. 2009/965/KOZ/FTV, v části
týkající se změny časového rozsahu vysílání a změny programové skladby, a to dle
části I. žádosti provozovatele doručené Radě dne 4. listopadu 2013, č.j. 11011/2013.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 3 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 3. prosince 2013 toto rozhodnutí: Rada
neuděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k provozování
televizního vysílání programu Prima love sp.zn. 2009/965/KOZ/FTV, v části týkající se
změny licenčních podmínek stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání
evropské tvorby, dle části II. žádosti provozovatele doručené Radě dne 4. listopadu
2013, č.j. 11011/2013, neboť požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých
byla původně licence udělena, a tedy požadovaná změna by vedla k neudělení licence
ve smyslu § 21 odst. 3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
26. 2013/176/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Policie obvinila primátora
Frýdku-Místku/9.1.2013/19:00 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 3. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize,
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní
řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním pořadu pořadu Události, resp. příspěvku Policie obvinila
primátora Frýdku-Místku, dne 9. ledna 2013 v 19:00 hodin na programu ČT1, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-1

27. 2013/177/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události v regionech - Ostrava/anonce
na příspěvek Přestupková kauza ve Frýdku.Místku pokračuje/14.1.2013/18:00 - po
vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 3. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize,
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní
řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním pořadu Události v regionech – Ostrava, resp. anonce na
příspěvek Přestupková kauza ve Frýdku-Místku pokračuje v úvodním přehledu obsahu
pořadu, dne 14. ledna 2013 v 18:00 hodin na programu ČT1, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-1
28. 2009/1244/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Koňská mast/mut
3/6.9.2009/21:13:01 - sponzor upoutávky - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2013 č.j. 3 A
195/2011 - 188, jímž byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí sp. zn.:
2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, jímž byla provozovateli
FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000 ,- Kč za porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního
deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská mast
(sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu Prima
televize, které obsahovalo reklamní prvky, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
11-0-0
29.
2009/712/LOJ/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/www.norskamoda.cz/20.1.2009/16:45:01 - sponzor pořadu - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. září 2013
č.j. 7 As 35/2012, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 12.
2011 č.j. 6 A 60/2010, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele televizního vysílání
Česká televize na zrušení správního rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009 sp. zn.
2009/712/LOJ/ČTV, č.j. loj/95/2009, jímž mu byla uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč za
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se Česká televize
dopustila odvysíláním reklamy www.norskamoda.cz, prezentované jako označení
sponzora, dne 20. ledna 2009 v 16:45:01 hodin na programu ČT4, a zároveň bylo
zrušeno zmíněné správní rozhodnutí Rady a věc jí byla vrácena zpět křízení.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na
Hřebenech II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, správní řízení vedené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době
spáchání
správního
deliktu,
jehož
se
dopustil
odvysíláním
reklamy
www.norskamoda.cz, prezentované jako označení sponzora, dne 20. ledna 2009 v
16:45:01 hodin na programu ČT4 , neboť došlo k uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle
§ 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

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 Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, Praha 4, PSČ: 140 70, na porušení ust. § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době spáchání jiného
správního deliktu, neboť odvysíláním reklamy www.norskamoda.cz, prezentované jako
označení sponzora, dne 20. ledna 2009 v 16:45:01 hodin na programu ČT4, se
dopustila porušení povinnosti, aby reklama byla ve vysílání rozeznatelná a zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělená od ostatních částí programu Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
30.
2010/1101/RUD/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/Dopravní
stavby
Brno/11.6.2010/19:10:24 - sponzorský vzkaz/neviditelné logo - 40 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. září 2013,
č.j. 7 As 45/2012, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12.
ledna 2012, č.j. 6 A 294/2011, a zároveň zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 31. května
2011, sp.zn. 2010/1101/RUDĆTV, č.j. RUD/2261/2011, kterým byla provozovateli
Česká televize uložena pokuta ve výši 40 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v průběhu odvysílání
označení sponzora Dopravní stavby Brno a Šachový svaz České republiky dne 11.
čevna 2010 v 19:10:24 hodin na programu ČT4 Sport neuvedl logo programu ČT4
Sport.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 3. prosince 2013 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 147 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,kterého se dopustil tím, že v
průběhu odvysílání označení sponzora Dopravní stavby Brno a Šachový svaz České
republiky dne 11. čevna 2010 v 19:10:24 hodin na programu ČT4 Sport neuvedl logo
programu ČT4 Sport., neboť došlo k marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle §
61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00
Praha 4, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,kterého
se dopustil tím, že v průběhu odvysílání označení sponzora Dopravní stavby Brno a
Šachový svaz České republiky dne 11. čevna 2010 v 19:10:24 hodin na programu ČT4
Sport neuvedl logo programu ČT4 Sport. V uvedeném označení sponzora nebyl ani
náznak toho, že by logo mohlo být ukryto díky své průhledné charakteristice v bílém
pozadí spotu. Tím byla porušena povinnost uvádět označení televizního progamu (logo)
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada provozovateli
televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
11-0-0

31. 0818(2013): Konopné mazání/7. června 2013/9:59:05/Televize Barrandov posouzení zdali se nejedná o léčivo - sdělení Antidopingové komise
- Rada se seznámila s odpověďmi Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci posouzení
reklamy na přípravek Konopné mazání, která byla odvysílána dne 7. června 2013 od
9:59:05 hodin na programu Televize Barrandov.
11-0-0
- Rada se seznámila se stanoviskem Antidopingového výboru ČR ve věci užívání
přípravku Konopné mazání a možným obsahem zakázaných látek dle Seznamu
zakázaných látek a metod.
11-0-0
32. 0952(2013): Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky;
žádost o zásah ve věci nepřekládání mluvených cizojazyčných vstupů ve
zpravodajství ČT do češtiny
- Rada se seznámila s žádostí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky (SONS ČR) o zásah ve věci nepřekládání mluvených cizojazyčných
vstupů ve zpravodajství ČT do mluveného českého jazyka.
11-0-0
- Rada postupuje žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky (SONS ČR) o zásah ve věci nepřekládání mluvených cizojazyčných vstupů ve
zpravodajství ČT do mluveného českého jazyka Radě České televize a žádá o
stanovisko Rady České televize k dané věci.
11-0-0
33. 0950(2013): Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) - připomínkování
Kodexu audiotextových služeb
- Rada se seznámila s možností připomínkování Kodexu audiotexových služeb
Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).
11-0-0
34. 2013/271/RUD/Sez: Seznam.cz, a.s.; Seznam.cz/www.stream.cz/uservideo/770922zbozi-reklama/17.11.2013/17:29:16/nekala obchodní praktika
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 3. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení se společností Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická
608/2, PSČ 150 00, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním reklamního spotu propagujícího
služby internetové stránky Zboží.cz, který byl zveřejněn dne 17. listopadu 2012 v
17:29:16 hodin na internetové stránce http://www.stream.cz/uservideo/770922-zbozireklama, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
35. 0901(2013): Pavel Kalista; Žádost o podání vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Pavla
Kalisty, ze dne 12. listopadu 2013, doručeného Radě dne 15. listopadu 2013, toto
potvrzení: Poskytovatel Pavel Kalista, IČ 641 81 871 bytem Radinovy 39, 339 01
Klatovy, byl dne 3. prosince 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována pod názvem FILMpro, umístěná na internetové adrese
www.filmpro.cz (resp. www.sumavanet.cz)
11-0-0
36. 0897(2013): FIBERA s.r.o.; Žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese
www.ifktv.cz společnosti FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem v Třinci, Frýdecká
201, PSČ 739 61, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování služby
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele FIBERA
s.r.o., ze dne 15. listopadu 2013, doručeného Radě dne 20. listopadu 2013, toto
potvrzení: Poskytovatel FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem v Třinci, Frýdecká 201,
PSČ 739 61, byl dne 3. prosince 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem IFK regionální televize Třinec,
umístěná na internetové adrese www.ifktv.cz
11-0-0
37. 0951(2013): Různí poskytovatelé; Screening avmsnv listopad 2013
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele StockholmDream
Production s.r.o., IČ 28947223, sídlem 251 69 Petříkov 19, na porušení zákona č.
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod
názvem ALL TELEVISION, dostupné na internetové stránce www.alltv.cz, nesplnil
povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, který
poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ukládá umožnit
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o poskytovateli
audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž je vedle názvu nebo jména a
identifikačního čísla, bylo-li přiděleno, i adresa sídla v případě právnické osoby nebo
bydliště v případě fyzické osoby. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů
ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele KANTÁTA, s.r.o., IČ
25606565, sídlem Pražská 479, 28163 Kostelec nad Černými Lesy, na porušení zákona
č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod
názvem TV Integral, dostupné na internetové stránce www.integraltv.cz, nesplnil
povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, který
poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ukládá umožnit
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o poskytovateli
audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační
čísla, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě
fyzické osoby. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
upozornění.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele KANTÁTA, s.r.o., IČ
25606565, sídlem Pražská 479, 28163 Kostelec nad Černými Lesy, na porušení zákona
č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod
názvem TV Integral, dostupné na internetové stránce www.integraltv.cz, nesplnil
povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, který
poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ukládá umožnit
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada
stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
10-0-0
38. 0800(2013): Různí provozovatelé; Weby provozovatelů televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice (kombinovaně) z pohledu
zákona o AVMSnV
- 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 společnost FASHION TV, a.s., IČ 29047480, se sídlem
Politických vězňů 15, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, zda lze provozovatele
internetových stránek umístěných na adrese http://tvfashion.eu považovat za
usazeného v České republice dle § 3 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., případně se na
něj vztahuje § 3 odst. 3 téhož zákona, a pokud ano, z jakého důvodu doposud nebylo
Radě oznámeno poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://tvfashion.eu/videa. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 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 společnost METEOPRESS, spol. s r.o., IČ 47125381
sídlem Kříženeckého náměstí 1079/5, 152 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání,
umístěné na internetové adrese http://www.youtube.com/user/MeteoTV. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
39. 0961(2013): Nodus Technologies spol.s r.o.; Rozbor/ulozto.cz
- Rada se seznámila s rozborem internetových stránek www.ulozto.cz (resp.
www.uloz.to) a jejich sekcí Ulož.to LIVE.
11-0-0
40. 0977(2013): Setkání předsedů regulačních orgánů v Londýně
- Rada bere na vědomí informaci o pozvání předsedkyně RRTV na setkání regulačních
orgánů v Londýně a s cestou předsedkyně Kalistové souhlasí.
11-0-0
41. 0976(2013): Zpráva z 38. zasedání EPRA ve Vilniusu
- Rada bere na vědomí informaci ze 38. zasedání EPRA ve Vilniusu.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

