
Zápis z 3. zasedání, konaného dne 4. 2. 2014  

Přítomni: Kalistová, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, 
Bezouška, Jehlička, Kostrhun 
Omluveni: Matulka 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 3. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. 0929(2013): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Výroční zpráva RRTV 2013  

 

3. 2013/1009/sve/Měs: Město Štětí/KTV Štětí - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - nařízené ústní jednání dne 4. února 2014 v 13:30 hodin  

-  Rada uděluje Městu Štětí, IČ 00264466, sídlo: Štětí, Mírové náměstí 163/0, PSČ 411 
08, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) 
programu: KTV Štětí; základní programová specifikace: Městský program KTV Štětí je 
koncipován jako "Informační program ze života města a okolí". Skládá se ze 
zpravodajství, které obsahuje publicistické příspěvky z dění města; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: 
k.ú. 763691 Štětí I a k.ú. 798843 Štětí II - okres Litoměřice; hlavní jazyk vysílání: český; 
v rozsahu dle žádosti č.j. 12366 doručené dne 5. prosince 2013, ve znění doplnění ze 
dne 20. prosince 2013, č.j. 12965 a ze dne 10. ledna 2014, č.j. 256.  

9-0-0 

4. 2013/673/STR/Gam: licenční řízení se souborem technických parametrů Cheb - 
Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W - rozhodování o udělení licence 

-  Rada uděluje Gama media s.r.o.podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W pro program Gama 
Rádio na dobu 8 let 

11-0-0 

5. 2013/671/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Děčín město 2 
92,0 MHz / 100 W - rozhodování o udělení licence 

-  Rada uděluje Gama media s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W pro program Gama Rádio na 
dobu 8 let 

11-0-0 

6. 2013/675/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Česká Lípa město 
99,1 MHz / 200 W - rozhodování o udělení licence 

-  Rada uděluje Gama nedia s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W pro program Gama Rádio 
na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá 

11-0-0 

7. 2014/4/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Břeclav 
99,6 MHz / 100 W  



-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20 se lhůtou pro doručení žádostí do 13. 3. 
2014 

11-0-0 

8. 2013/1000/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Opava Město 3 97,3 MHz / 50 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Opava Město 3 97,3 MHz 
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 17 53 44 / 49 56 54 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. 
3. 2014 

11-0-0 

9. 2014/55/STR/AZ : AZ Media a.s.; žádost o souhlas se změnou sídla společnosti - 
rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli AZ Media, a.s., IČ: 256 48 837, sídlem Filmová 174, Zlín, PSČ 761 79 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu ROCK MAX 
(licence Ru/46/99) podle § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně sídla společnosti ze stávající adresy sídla Filmová 174, Zlín, PSČ 761 79 na 
novou adresu sídla Palackého třída 119, Brno, PSČ 612 00 a s tím související změně 
stanov společnosti.  

11-0-0 

10. 2014/27/STR/RAD: RADIO ZLÍN, spol. s r.o.; žádost o udělení souhlasu s převodem 
obchodního podílu - licence Ru/108/01 - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli RADIO ZLÍN, s.r.o., IČ: 005 68 406, sídlem Mladcová 400, 
Zlín, PSČ 760 01 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu Radio 
Zlín (licence Ru/108/01) podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně seznamu společníků a společenské smlouvy v důsledku převodu 100% 
obchodního podílu z pana Petra Zatloukala, dat. nar. 9. dubna 1950, na společnost 
Multimedia Trade SE, IČ 016 29 786, sídlem K Botiči 1458/7, Praha, PSČ 101 00. 

11-0-0 

11. 2013/1045/bar/RKR: RKR s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu s 
převodem obchodního podílu 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 
RKR s. r. o. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov, identifikační číslo 
60198184, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Rheinisch-
Bergische Verlagsgesellschaft mbH ve společnosti provozovatele na společnost Voice 
of Prague, s. r. o. se sídlem Moravská 34/1687, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační 
číslo 02110865 

11-0-0 



12. 2013/1046/bar/4S : 4S PRODUCTION, a. s.; žádost o udělení předchozího souhlasu 
s převodem obchodního podílu (akcií) 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 4S 
PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-Smíchov, 
identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu (akcií) 
společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH ve společnosti provozovatele 
na společnost Voice of Prague, s. r. o. se sídlem Moravská 34/1687, 120 00 Praha-
Vinohrady, identifikační číslo 02110865 

11-0-0 

13. 0083(2014): Rádio Dobrý den, spol. s r. o. / Rádio „Dobrý den“; zánik platnosti 
licence na žádost provozovatele 

-  Rada bere na vědomí žádost provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r. o. o ukončení 
vysílání rozhlasového programu Rádio „Dobrý den“ na základě licence udělené 
rozhodnutím Rady sp. zn. 2008/1529/zab ze dne 2. 6. 2011, a to ke dni 27. 1. 2014, a 
vydala o této skutečnosti osvědčení 

           11-0-0 

14. 2010/1134/zab/COU: InFin, s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Děčín 87,6 MHz / 200 W, Liberec 
103,1 MHz / 200 W, Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 94,6 MHz alt. 97,4 MHZ / 200 W 
- rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Praha 1, 
Říčanská 2399/3, PSČ 110 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 
RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz 
/ 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Děčín město 2 87,6 MHz / 
200 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických 
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele 
InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Praha 1, Říčanská 2399/3, PSČ 110 00, o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence 
č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W. 

11-0-0 

15. 2011/472/zab/KAL: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Hitrádio FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - zvýšení výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 W 
- opravné rozhodnutí  

-  Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí 
sp. zn. 2011/472/zab/KAL, č.j. zab/3740/2013 ze dne 20. 8. 2013 tak, že jeho výrok 
správně zní takto: 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 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 
460 01 změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu "Hitrádio FM" (licence sp. zn. 
2006/1019/zab/KAL), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače ze stanoviště Turnov 98,8 
MHz / 100 W na 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio Dobrý den, 
spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 



prostřednictvím vysílačů programu "Hitrádio FM" (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL), 
spočívající ve zvýšení výkonu vysílače na stanovišti Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 
W, souřadnice WGS 84: 15 08 51 / 50 35 24 

11-0-0 

16. 2014/5/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY; žádost 
o udělení transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO BLANÍK 
SEVERNÍ ČECHY na kmitočtu 91,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího 
stanoviště Děčín, kmitočtu 94,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího 
stanoviště Děčín a kmitočtu 105,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Varnsdorf na dobu do 10. října 2025 

10-0-0 

17. 2014/6/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY; žádost o 
udělení transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY na kmitočtu 88,4 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště 
České Budějovice, kmitočtu 105,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího 
stanoviště Jindřichův Hradec a kmitočtu 104,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z 
vysílacího stanoviště Strakonice na dobu do 10. října 2025 

11-0-0 

18. 2014/7/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio FM Most; žádost o udělení 
transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio FM Most na 
kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 4 kW z vysílacího stanoviště Chomutov, 
kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 
96,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice, kmitočtu 90,5 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Terezín, kmitočtu 96,8 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Louny a kmitočtu 106,2 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem na dobu do 10. října 
2025 

11-0-0 

19. 2014/8/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Fajn radio North Music; žádost o udělení 
transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Fajn radio North 
Music na kmitočtu 89,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Děčín, 
kmitočtu 89,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Teplice, kmitočtu 
95,2 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem, kmitočtu 
98,3 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Litoměřice a kmitočtu 
92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Most na dobu do 10. října 
2025 



11-0-0 

20. 2014/9/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio FM Plus; žádost o udělení 
transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio FM Plus na 
kmitočtu 100,2 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Beroun, 
kmitočtu 105,8 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Klatovy, 
kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném výkonu 3,16 kW z vysílacího stanoviště Plzeň, 
kmitočtu 87,6 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Příbram, 
kmitočtu 88,1 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Sušice, kmitočtu 
97,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Železná Ruda, kmitočtu 
107,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Domažlice, kmitočtu 
107,4 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Jáchymov, kmitočtu 88,0 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rokycany a kmitočtu 92,4 MHz 
o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Sedlec-Prčice na dobu do 10. října 
2025 

11-0-0 

21. 2014/10/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Fajn radio; žádost o udělení 
transformační licence 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Fajn radio na 
kmitočtu 106,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Kutná Hora, 
kmitočtu 97,2 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha, kmitočtu 
90,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 101,9 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České Budějovice, kmitočtu 
99,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Havlíčkův Brod, kmitočtu 
99,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jihlava, kmitočtu 92,2 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 100,6 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy, kmitočtu 87,9 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Písek, kmitočtu 97,1 MHz o 
vyzářeném výkonu 180 W z vysílacího stanoviště Plzeň, kmitočtu 94,1 MHz o 
vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Praha-Michle, kmitočtu 94,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Příbram, kmitočtu 91,8 MHz o 
vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Rakovník, kmitočtu 97,2 MHz o 
vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Tábor a kmitočtu 87,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Tábor na dobu do 10. října 2025 

11-0-0 

22. 0074(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 368/2014) posluchačky na programové změny ve 
vysílání programu ČRo Dvojka (1); Rada se seznámila se stížností (č.j. 589/2014) 
posluchače na zpravodajství, které bylo odvysíláno dne 26. ledna 2014 od 10:00 hodin 
na programu ČRo Dvojka (2); Rada se seznámila se stížností (č.j. 284/2014) 
posluchačky na blíže nespecifikovaný reklamní spot, který údajně obsahoval vulgarismy 
(3). 

11-0-0 

23. 0086(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 23. ledna 2014, 



Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 23. ledna 2014, InFin, 
s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha a program Radio JIZERA 105,7 
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 23. ledna 2014, Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 23. ledna 2014, MAX LOYD, s.r.o. (program 
DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 23. ledna 2014 a Radio Investments s.r.o. 
(Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 23. ledna 2014 

11-0-0 

24. 0930(2013): EVROPA 2, spol. s r.o./23. října 2013/ od 08:45:38 do 08:49:55/EVROPA 
2/pořad „Ranní show Evropy 2“/internetový obchod tm lewin.cz/skrytá 
reklama_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, pro možné porušení § 48 
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít na programu EVROPA 2 
dne 23. října 2013 v čase od 08:45:38 do 08:49:55 hodin odvysíláním pořadu „Ranní 
show Evropy 2“, v jehož rámci byl propagován internetový obchod tm lewin.cz, přičemž 
toto obchodní sdělení nebylo zřetelně odděleno od ostatní části pořadu Ranní show, 
neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního 
řízení 

11-0-0 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), oznamuje, že 
v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) zahajuje se společností EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283, sídlem 
Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ 120 00, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel 
dopustit tím, že dne 23. října 2013 odvysílal v čase od 08:45:38 do 08:49:55 hodin na 
programu EVROPA 2 pořad „Ranní show Evropy 2“, v jehož rámci byl propagován 
internetový obchod tm lewin.cz, přičemž tato propagace měla charakter skrytého 
obchodního sdělení. Rada stanovuje lhůtu 30 dnů pro vyjádření ve správním řízení  

 

11-0-0 

25. 0883(2013): Naturprodukt CZ spol. s r.o./zadání reklamy na léčivý přípravek 
Additiva Vitamin C/17. října 2013/ 7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21/EVROPA 
2_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (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.“) zahajuje se zadavatelem 
reklamy, společností Naturprodukt CZ spol. s r.o., IČ: 48401722, se sídlem Praha - 
Východ, Šestajovice, Na Viničkách č.p. 638, PSČ 250 92, správní řízení z moci úřední, 
neboť zadáním reklamy na léčivý přípravek Additiva Vitamin C, která byla odvysílána 
dne 17. října 2013 v 7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21 hodin na programu 
EVROPA 2 (88,2 MHz Praha), se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost 
musí obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku 

11-0-0 

26. 0088(2014): DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář; Podnět k výkonu 
dohledu nad dodržováním licenčních podmínek provozovatelem 



-  Rada se seznámila s podnětem stěžovatele Národní rozhlasová asociace doručeným 
dne 6. ledna 2014 a označeným jako Podnět k výkonu dohledu nad dodržováním 
licenčních podmínek provozovatelem. 

11-0-0 

-  Rada neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední vůči provozovateli BBC 
Radiocom (Praha) s. r. o. o odnětí licence k provozování vysílání programu B B C podle 
§63, odstavce 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

27. 2013/622/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./CITY 93,7 FM/21.6. 2013/porušení 
licenčních podmínek_informace na vědomí 

-  Rada se seznámila s informací o sjednání nápravy provozovatelem MEDIA 
BOHEMIA, a.s., ve věci porušení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
(porušení licenčních podmínek), na programu CITY 93,7 FM nezařazováním pořadů 
„Zajímavosti“ a „Kulturní pozvánka“ v časech 10:55 hodin a 12:55 hodin 

11-0-0 

28. 2011/1096/zab/COU: InFin, s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Česky Krumlov 101,6 
MHz / 200 W; Jindřichův Hradec 91,9 MHz, alt. 92,0 MHz, alt. 99,5 MHz / 200 W alt. 100 
W; Dačice 101,8 MHz, alt. 93,0 MHz, alt. 103,7 MHz, alt. 98,4 MHz / 500 W alt. 200 W; 
Klatovy 87,9 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,0 MHz, alt. 107,0 MHz / 200 W; Tachov 87,9 MHz, 
alt. 98,8 MHz, alt. 99,6 MHz, alt. 93,7 MHz / 200 W; Znojmo 103,6 MHz alt. 95,6 MHz / 200 
W; Křivsoudov 99,4 MHz alt. 92,7 MHz / 200 W alt. 100 W - seznámení s rozsudkem NSS 

-  Rada se seznámila rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který byl vydán dne 23. 
prosince 2013 pod sp. zn. 8 As 42/2013 – 55 a kterým byla zamítnuta kasační stížnost 
osoby zúčastněné na řízení, společnosti InFin, s.r.o., ve věci žádosti o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající v 
přidělení kmitočtů Český Krumlov 2 101,6 MHz/200 W; Dačice 101,8 MHz/200 W; 
Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz/200 W; Klatovy Štěpánovice 107, 0 MHz/200W; 
Křivsoudov 92,7 MHz/100 W; Tachov 87,9 MHz/200 W. 

11-0-0 

29. 2014/59/sve/Jar: Jaroslav Heindl/TV FOCUS - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence k místnímu televiznímu 
vysílání 

-  Rada prodlužuje provozovateli Jaroslavovi Heindlovi, bytem Kadaň, Vinohrady 2005, 
PSČ 432 01, souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, 
č.j. Ru/128/02 ze dne 28. května 2002, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti 
doručené dne 16. ledna 2014, č.j. 387, ve znění č.j. 534 doručeného dne 23. ledna 
2014.. 

           11-0-0 

30. 2013/786/zem/TV: TV FASHION s.r.o./FASHION TV (Czech & Slovak); řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice - žádost o prominutí zmeškání úkonu 

-  Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., promíjí 
společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 
00 Praha 8, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, AK Havel, Holásek Partners, 
Praha 1, Týn 1046/3, PSČ 110 00, zmeškání úkonu, neboť žadatel prokázal, že 
překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění  

11-0-0 



31. 2014/25/zem/J.D: J.D.Production, s.r.o./televize slovácko; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna názvu programu; změna licenčních 
(programových) podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli, společnosti J.D. Production, s.r.o., IČ 255 92 939, se 
sídlem Palackého náměstí 293/0, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/6944/07, spis.zn.: 
2006/520/zem/JDP, ze dne 19. září 2006, spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm. 
a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to: a) změně názvu programu na Regionální televize 
TVS a b) změně licenčních (programových) podmínek v rozsahu dle podání ze dne 6. 
ledna 2014, č.j. 118. 

11-0-0 

32. 2014/72/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ Minimax, TV Paprika , SPORT2, 
Spektrum, Megamax, FILM CAFE, FILM CAFE ROMANIA, MEGAMAX ROMANIA, MGM 
CHANNEL, MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE, C8, - televizní vysílání 
prostřednictvím družice; MGM CHANNEL BENELUX – televizní vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – změna zakladatelské listiny – 
předchozí souhlas; změna ostatních skutečností - oznámení 

-  Rada uděluje provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence programy: Minimax, č.j.: 
Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004; TV Paprika, sp. zn.: 2008/1091/zem/MIN, č.j.: 
zem/6309/08 ze dne 26. září 2008; SPORT2, sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.: 
zem/6317/08 ze dne 26. září 2008; Spektrum, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, č.j.: 
koz/6867/09 ze dne 8. září 2009; Megamax, sp. zn.: 2011/70/sve/Che, č.j.: 
sve/545/2011 ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, sp. zn.: 2011/1052/FIA/Che, č.j.: 
FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, sp. zn.: 2012/594/FIA/Che, 
č.j.: FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012; MEGAMAX ROMANIA, sp. zn.: 
2012/601/FIA/Che, č.j.: FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012; MGM CHANNEL, sp. 
zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012; MGM CHANNEL 
CENTRAL-EASTERN EUROPE, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013 ze dne 5. 
února 2013, C8, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, č.j.: FIA/4723/2013 ze dne 5. listopadu 
2013, MGM CHANNEL BENELUX, sp. zn.: 2013/969/FIA/Che, č.j.: FIA/5197/2013 ze 
dne 3.12.2013) souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně zakladatelské listiny v 
rozsahu žádosti provozovatele ze dne 23. ledna 2014, č.j.: 533  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence programy: 
Minimax, č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004; TV Paprika, sp. zn.: 
2008/1091/zem/MIN, č.j.: zem/6309/08 ze dne 26. září 2008; SPORT2, sp. zn.: 
2008/1092/zem/MIN, č.j.: zem/6317/08 ze dne 26. září 2008; Spektrum, sp. zn.: 
2009/896/KOZ/CCE, č.j.: koz/6867/09 ze dne 8. září 2009; Megamax, sp. zn.: 
2011/70/sve/Che, č.j.: sve/545/2011 ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, sp. zn.: 
2011/1052/FIA/Che, č.j.: FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, sp. 
zn.: 2012/594/FIA/Che, č.j.: FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012; MEGAMAX 
ROMANIA, sp. zn.: 2012/601/FIA/Che, č.j.: FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012; MGM 
CHANNEL, sp. zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012; MGM 
CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: 
FIA/621/2013 ze dne 5. února 2013, C8, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, č.j.: FIA/4723/2013 
ze dne 5. listopadu 2013, MGM CHANNEL BENELUX, sp. zn.: 2013/969/FIA/Che, č.j.: 
FIA/5197/2013 ze dne 3.12.2013) o změně ostatních skutečností uváděných v žádosti o 
licence dle § 21 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně právní formy 
jediného společníka společnosti Chello Central Europe s.r.o., a to z Chello Central 
Europe Müsorszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, akciové společnosti 



((Zrt.) na společnost s ručením omezeným (Kft.) Chello Central Europe 
Müsorszolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság s účinností od 31. ledna 2014, dle 
podání ze dne 23. ledna 2014, č.j.: 533 

11-0-0 

33. 2014/77/sve/NTV: NTV cable s.r.o./NTV Info - 1) televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - změna základního kapitálu, vkladu a výše obchodního podílu 
společníka a společenské smlouvy - předchozí souhlas; 2) převzaté vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna vkladu a výše obchodního podílu 
společníka - předchozí souhlas; 3) převzaté vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - změna základního kapitálu a společenské smlouvy - na vědomí 

-  Rada vydává provozovateli NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo Napajedla, 
Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti 
o licenci č.j. Ru/32/02 dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně výše základního kapitálu, vkladu jediného společníka a výše jeho obchodního 
podílu na 11 500 000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy; dle podání 
č.j. 497 doručeného dne 22. ledna 2014. 

11-0-0 

-  Rada registruje provozovateli NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo Napajedla, 
Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 změnu skutečností uváděných v přihlášce k 
registraci č.j. Rg/3/98, dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve 
změně vkladu jediného společníka a výše jeho obchodního podílu na 11 500 000,- Kč; 
dle podání č.j. 497 doručeného dne 22. ledna 2014. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo 
Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 se změnou registrace č.j. Rg/3/98, dle § 
29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše základního kapitálu na 11 
500 000,- Kč a s tím související změnou společenské smlouvy; dle podání č.j. 497 
doručeného dne 22. ledna 2014. 

11-0-0 

34. 0051(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila se 6 oznámeními provozovatelů vysílání 

11-0-0 

35. 0056(2014): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu 
ČT2 ze dne 11. 1. 2014 v časovém úseku od 08:00 do 20:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT2 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 11. ledna 2014 od 08:00 do 20:00 hodin.  

10-0-0 

36. 0042(2014): CET 21 spol.s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
Nova Cinema ze dne 7. ledna 2014 od 8.00 hod. do 22.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Cinema 
ze dne 7. ledna 2014 od 8.00 hod. do 22.00 hod. 

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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Upíří deníky IV (7) 
dne 7. ledna 2013 v 14.13 hodin na programu Nova Cinema 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, konkrétně tím, 



že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6.00 do 22. hodin, kdy mohou být u 
obrazovky děti, obsahoval záběry hrubého násilí. Závadný charakter měla scéna, v níž 
muž vykousnutím roztrhne své tepny na zápěstí a poté dá sát krev nemocnému na 
nemocničním lůžku (00.07.00 od začátku pořadu), dále scéna, v níž mladá trpící dívka 
připoutaná řetězy prochází „přeměnou“, během níž jsou jí lámány kosti, a to za 
nezúčastněného přihlížení další dívky, která situaci cynicky komentuje (00.08.15 od 
začátku pořadu), dále scéna, v níž je mladá dívka brutálně škrcena (00.09.38 od 
začátku pořadu), scéna, v níž muž nutí dalšího muže, aby zavraždil spoutanou oběť 
(00.15.23 od začátku pořadu), scéna, v níž muž v temném sklepení vráží kolík do těla 
oběti (00.25.25 od začátku pořadu), a scéna, v níž je mladá dívka zraněna bodnutím 
čepele do krku (00.31.42 od začátku pořadu). Záběry mohly způsobit zejména dětským 
divákům psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich 
citlivosti vůči násilí a negativně ovlivnit jejich psychiku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

37. 0057(2014): Analýza obchodních sdělení - listopad 2013 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za listopad 2013. 

11-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční služby 
společnosti Equa bank a.s., odvysílanou dne 25. listopadu 2013 v čase 18:30:59 hodin 
na programu NOVA. 

11-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční služby 
společnosti Československá obchodní banka, a. s., odvysílanou dne 22. listopadu 2013 
v čase 18:49:47 hodin na programu NOVA. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá zadavatele obchodního sdělení společnost WALMARK, a.s, IČ: 00536016, 
sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení k tvrzení, které bylo 
odvysíláno v rámci obchodního sdělení/označení sponzora odvysílaného dne 3. 
listopadu 2013 v čase 11:58:29 hodin na programu Prima. V rámci označení sponzora 
je propagován doplněk stravy Dialevel, který je dle tvrzení ve vysílání určen „pro 
zachování zdravé hladiny cukru v krvi“. Prostřednictvím vizuálního oznámení je 
divák/spotřebitel obeznámen s tím, že by se tak mělo dít pomocí dvou složek, které jsou 
v doplňku stravy obsaženy, a to skořici a chrómu. Rada žádá o podání vysvětlení ke 
zdravotním tvrzením, která byla v rámci předmětného obchodního sdělení odvysílána, 
konkrétně k formulaci: „Pro podporu zdravé hladiny cukru v krvi díky skořici a chrómu.“ 
(vizuální sdělení) a „Dialevel pro zachování zdravé hladiny cukru v krvi.“ (audio sdělení). 

11-0-0 

38. 0023(2014): Různí provozovatelé; Screening listopad 2013 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období listopad 2013, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: Chello Central Europe s.r.o./History Channel 2. 
listopadu 2013 08:00-16:00; Chello Central Europe s.r.o./TV Paprika 14. listopadu 2013 
00:00-20:00; Chello Central Europe s.r.o./Spektrum 14. listopadu 2013 10:00-24:00; TV 
CZ s.r.o./ACTIVE TV 4. listopadu 2013 10:00-24:00, 5. listopadu 2013 10:00-24:00, 7. 
listopadu 2013 00:00-15:00, 21. listopadu 2013 18:00-24:00; TP Pohoda 
s.r.o./POHODA – REBEL 8. listopadu 2013 10:00-24:00; TP Pohoda s.r.o./POHODA – 
RELAX 9. listopadu 2013 12:00-24:00; CET 21 spol.s r.o./fanda 21. listopadu 2013 



10:00-24:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ ŠLÁGR TV 22. listopadu 2013 00:00-23:00, 29. 
listopadu 2013 11:30-18:30; InzertMax s. r. o./INZERT TV 24. listopadu 2013 00:00-
23:00, 27. listopadu 2013 10:00-24:00; HBO Europe s.r.o./HBO 26. listopadu 2013 
23:55-23:55; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/ DISNEY 
CHANNEL 27. listopadu 2013 00:00-23:00; SAT Plus, s.r.o./FUN 1 27. listopadu 2013 
00:00-23:00; Barrandov Televizní Studio, a.s./ Televize Barrandov 28. listopadu 2013 
00:00-23:00; Stanice O, a.s./ O (Óčko) 28. listopadu 2013 09:55-15:05, 29. listopadu 
2013 09:55-17:05.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, na 
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil 
odvysíláním pořadu Váš šálek kávy, dne 9. listopadu 2013 od 13:44:29 hod. na 
programu POHODA - RELAX, který nebyl označen jako pořad obsahující umístěný 
produkt, přestože v pořadu byl ve verbální a obrazové rovině prezentován obchodní 
dům Palladium. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, na 
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Dobrý nákup z Palladia, dne 9. listopadu 2013 od 22:49:36 hod. na programu POHODA 
- RELAX, který nebyl na svém konci označen jako pořad obsahující umístěný produkt. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, na 
porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel 
dopustil odvysíláním pořadu Dobrý nákup z Palladia, dne 9. listopadu 2013 od 22:49:36 
hod. na programu POHODA - RELAX, obsahujícího umístěné produkty. Pořad umístěné 
produkty nepatřičně zdůrazňuje a současně nabádá k jejich nákupu zvláštním 
zmiňováním za účelem jejich propagace. Jediným a nosným tématem celého pořadu 
jsou rozhovory se zástupci vybraných prodejen (Almidécor, iStyle, Clinique, Time Out, 
Neuluxor a Sephora) v obchodním centrum Palladium. Zástupci prodejen představují 
prodejny jako celek i jednotlivý sortiment, když zdůrazňují kvality představovaných 
produktů často za pochvalného souhlasu redaktorů pořadu, v některých případech je 
zmíněna i cena zboží a diváci jsou vyzýváni, aby prodejny navštívili. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

39. 0052(2014): Souhrn podání ohledně televizního vysílání 

- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními zaslanými v období od 13. do 24. 
ledna 2014 (celklem 31 podání): Regionální televize CZ s.r.o. - regionalnitelevize.cz - 
regionální zpravodajství pro Slovácko a Zlínsko, 23.1.2014, 18:05 hodin, reportáž o 
situaci ve Slovácké základní umělecké škole v Uherském Hradišti; MTV NETWORKS 



s.r.o.- VIVA Hungary-Kínos, 23.9. 2013,  20:30 hodin, vulgarismy; Česká televize- ČT1- 
Případy 1.oddělení, 20.1.2014, 20:00 hodin, stížnost na vulgarismy; Nespecifikovaný 
provozovatel - reklama Mountfield - „Kolo štěstí“; Česká televize - ČT1 - seriál Čtvrtá 
hvězda; Česká televize, ČT1, Reportéři ČT, 6.1.2014, 21:35 hodin, reportáž Porscheho 
tu nechceme; Česká televize - ČT1 - Události, 18.1.2014, 19:00 hodin, údajná skrytá 
reklama; Česká televize - ČT1 - Události, 14.1.2014, 19:00 hodin, reportáž o situaci na 
Slovensku před prezidentskými volbami; CET 21 spol. s r.o. - NOVA- Odpolední 
Televizní noviny, 10.1.2014, 17:00 hodin, reportáž o zavražděné dívce; Česká televize- 
ČT2- seriál Kancl, 15.1.2014, 17:30 hodin, údajná nevhodnost obsahu pořadu pro 
danou vysílací hodinu;THE WALT DISNEY COMPANY LIMIT - Disney Channel a 
Disney Junior, žádost rumunského regulačního orgánu; Česká televize- ČT1- 13. 
komnata Václava Marhoula, 13.12.2013, 21:40 hodin, údajné nepřesnosti v tvrzení 
aktéra pořadu o událostech z jeho dětství; Česká televize- ČT2- 17.1.2014, 17:50 hodin, 
Tibetská železnice, stížnost na údajnou propagaci Číny; Česká televize- ČT1- Události v 
regionech, 5.12.2013, 18:00 hodin, reportáž o problematice čistění odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem, údajná neobjektivita reportáže; Nespecifikovaný 
provozovatel- stížnost na údajně neobjektivní zpravodajství o politické situaci na 
Ukrajině; Česká televize- ČT24 - přenos z kongresu ODS- 18.1.2014, pisatel nesouhlasí 
s přenosem z této akce; CET 21 spol. s r.o.- NOVA- Kriminálka Las Vegas, 20.1.2014, 
17:35 hodin, stížnost na násilný výjev; Různí provozovatelé- problematika titulků pro 
sluchově postižené diváky; WS Inernational a.s.- stížnost na klamavou reklamu; Česká 
televize-ČT24, projev předsedy TOP09 Karla Schwarzenberga; Česká televize-obecné 
výhrady ke zprtavodajství; Čtyři stížnosti na telefonické soutěže na programu ACTIVE 
TV-bude řešeno samostatnou analýzou. 

 

 11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
vysílání Regionální televize CZ s.r.o., se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 
24141372, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním regionálního zpravodajství pro Slovácko a Zlínsko dne 23. ledna 2014 od 
18:05 hodin, respektive reportáže o situaci na Slovácké základní umělecké škole v 
Uherském Hradišti, na programu regionalnitelevize.cz. V reportáži došlo k zásadnímu 
porušení principů objektivity a vyváženosti. Autoři reportáže se vyjadřovali kriticky k 
osobě majitelky školy, která byla navíc při rozhovoru se zaměstnancem školy nepřímo 
obviněna z neslušného a dokonce nezákonného jednání, přičemž nebyly uvedeny 
dostatečné informace o podstatě sporu tak, aby si divák mohl svobodně vytvořit názor, 
a zejména nebyl dán napadené straně žádný prostor k vyjádření, ani nebylo jiným 
způsobem informováno o jejím postoji. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., 
sídlem Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, IČ: 28970438, na porušení § 32 odst. 1 písm. 
j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. října 2013 ve 20:30 hodin 
na programu VIVA Hungary odvysílal pořad Kínos (v ČR vysíláno pod názvem Nešika), 
který obsahoval opakovaně vulgarismus „picsa“ (v úseku 12:52-12:57 a 20:57-20:58 
minut od začátku; český ekvivalent v daném kontextu „kurva“, „krávo“), 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. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. ledna 2014 od 
20:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Případy 1. oddělení, který obsahoval 
nadávky a vulgarismy „ty vole“ (v čase 00:25 od začátku pořadu), „do prdele“ (00:40 a 
00:48), „posereš“ (00:53), „podělali“ (00:49), 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 dnů od 
doručení upozornění. 

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 zadavatele reklamy Mountfield – 
Kolo štěstí, tedy společnost Mountfield a.s., IČO: 25620991, se sídlem Mirošovická 697, 
251 64 Mnichovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem bylo dosaženo výpočtu 
hodnoty průměrné slevy dosažitelné na Kole štěstí, tedy 58%, uváděné v televizních 
reklamních spotech vysílaných od začátku roku 2014, a o sdělení s tím související 
informace, kolikrát jsou na Kole štěstí uvedeny jednotlivé položky procentuálních slev – 
tedy 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 a 100 %.  

11-0-0 

40. 2014/60/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Telka/družice + DVB-T/změna licenčních 
podmínek - snížení podílu evropských nezávislých děl 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4. února 2014 toto rozhodnutí: Rada vydává 
provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 2013/3/FIA/CET, č.j. 
FIA/620/2013 k provozování televizního vysílání programu Telka šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T a rovněž licence sp.zn. 
2013/124/FIA/CET, č.j. FIA/858/2013 k provozování televizního programu Telka 
šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve snížení podílu vysílacího času 
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z původních 
nejméně 10% na nejméně 3%, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 14. 
ledna 2014, č.j. 298/2014. 

11-0-0 

41. 2013/490/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/27.4.2013/20:04:53 - nezákonné 
zařazení reklamních spotů do vysílání 

 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada)coby ústřední správní úřad 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, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že zařadil dne 27. dubna 2013 od 20:04:53 hodin do vysílání 
programu ČT1 blok reklamy, o celkové stopáži 45 s, čítající dva reklamní spoty (Pilsner 
Urquell a Hypotéka Klasik od KB), který byl od ostatních částí vysílání na začátku a na 
konci oddělen znělkou, čímž se dopustil porušení zákazu zařazovat na programu ČT1 
reklamu, s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s 
vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou 
podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní události. Rada 
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto 
upozornění. 

7-1-0 

42. 2013/723/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/reportáž Kolik stojí 
ministerské obědy?/29.7.2013/od 19:30 

-  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 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže „Kolik stojí 
ministerské obědy?“ dne 29. července 2013 v rámci pořadu Televizní noviny od 19:30 
hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti, a to konkrétně zohledněním pouze jednoho pohledu na danou 
problematiku a neposkytnutím informace, že příspěvek zaměstnavatele na stravování je 
ve skutečnosti, zejména formou stravenek, zcela běžnou praxí jak ve veřejném, tak 
soukromém sektoru, což u diváků, jež nemají s takto dotovaným stravováním 
zkušenosti, mohlo v důsledku zabránit utvoření vlastního uceleného názoru na danou 
problematiku a manipulovat jimi ve smyslu chápání příspěvků na stravování 
zaměstnanců ministerstev jako neoprávněného zvýhodňování některých pracovníků 
placených z veřejných rozpočtů, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl 
důvod správního řízení. 

10-0-0 

43. 0959(2013): ČESKÁ TELEVIZE; 168 hodin/Uhlí a byty/29.9.2013/21:20 - po 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize, se sídlem 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 27383, z jakého zdroje vycházely informace o výši 
nájemného v bytech prezentovaných v reportáži Uhlí a byty, odvysílané v pořadu 168 
hodin dne 29. září 2013 ve 21:20 hod., a zda tyto informace byly ověřeny. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
vysílání Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 27383, na porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin, 
respektive reportáže Uhlí a byty, dne 29. září 2013 od 21:20 hodin. Informace o výši 
nájemného, která byla v dané reportáži divákům prezentována, nebyla věcně správnou, 
neboť tvořila součet nájemného a plateb za další služby, které však nájemným nejsou. 
Položka nájem tak byla v dané reportáži nesprávně navýšena, čímž byl divák ovlivněn v 
jeho utváření si názoru na problematiku možnosti odkupu předmětných bytů, s níž byla 



výše nájmu dávána do souvislosti. V důsledku toho byla totiž ve směru k divákovi 
zdůrazněna vysoká ztrátovost pro nájemce a naopak nepřiměřená výnosnost pro 
pronajímatele a z toho plynoucí jeho neochota byty stávajícím nájemcům za pořizovací 
cenu prodat. Tím se provozovatel vysílání dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

11-0-0 

44. 2012/778/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/před pořadem Televizní 
noviny/4.9.2012/19:29:33 - oznámení o sponzorování OKHP Oční klinika - 50 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. prosince 
2013, č.j. 8 As 79/2013, jímž byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2013, č.j. 9 A 72/2013, který zrušil 
rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2013, č.j. RUD/1119/2013, sp.zn. 
2012/778/RUD/CET o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč provozovateli CET 21 spol. s 
r.o. za porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním oznámení 
o sponzorování programu OKHP Oční klinika bezprostředně před začátkem hlavní 
večerní zpravodajské relace Televizní noviny dne 4. října 2012 od 19.29:33 hodin na 
programu Nova. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 
60 odst. 1 písm. k) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala dne 4. února 2014 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 
písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění, ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého oznámení o sponzorování 
programu nesmí být vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a 
bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu, kterého se dopustil tím, že 
odvysílal oznámení o sponzorování programu OKHP Oční klinika bezprostředně před 
začátkem hlavní večerní zpravodajské relace Televizní noviny dne 4. září 2012 od 
19:29:33 hodin na programu Nova. 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 2012778. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2012778. 

8-0-0 

45. 2011/755/BUR/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova Cinema/Hlava v 
oblacích/21.8.2011/20:00 a 22.8.2011/13:00 - 400 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správní soudu ze dne 23. prosince 2013, 
č.j. 8 As 83/2013, jímž byla zamítnuta kasační stížnost CET 21 spol. s r. o. proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2013, č.j. 6 A 30/2013, kterým 
byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. na zrušení správního 
rozhodnutí sp.zn.: 2011/755/BUR/CET č.j. RUD/4517/2013, jímž byla provozovateli 
uložena sankce ve výši 400 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 



zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 
21. srpna 2011 na programu Nova Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna 2011 na 
programu Nova Cinema od 13:00 hod, který obsahoval naturalistické scény násilí a 
sexuálně explicitní a drastické scény ve formě, která je způsobilá vyvolat u dětských 
diváků psychický otřes a vést tak k ohrožení zejména psychického vývoje dětí a 
mladistvých. 

11-0-0 

46. 2012/727/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Fa MEN XTREME 
POLAR/4.7.2012/20:17:56 - 50 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. prosince 
2013 č.j. 8 As 66/2013-42, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2013 č.j. 9 A 71/2013, kterým bylo zrušeno 
správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 2012/727/LOJ/CET, č.j.: LOJ/1261/2013, jímž byla 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. udělena pokuta ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel 
dopustil tím, že dne 4. července 2012 od 20:17:56 hodin na programu Nova premiérově 
a dále v 59 reprízách na témže programu do 31.8 2012 (včetně), odvysílal obchodní 
sdělení Fa MEN XTREME POLAR, uvedené jako "sponzor pořadu", které naplňovalo 
definiční znaky reklamy, ale nebylo ve vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo 
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání, 
jak to v případě reklam zákon vyžaduje. 

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 CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení vedené pro možné porušení § 49 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se měl dopustit odvysíláním obchodního sdělení 
Fa MEN XTREME POLAR, uvedeného jako "sponzor pořadu", dne 4. července 2012 od 
20:17:56 hodin na programu Nova premiérově a dále v 59 reprízách na témže programu 
do 31.8 2012 (včetně), dle přiloženého seznamu, neboť nebylo prokázáno porušení 
zákona, a tím odpadl důvod správního řízení.  

11-0-0 

47. 0019(2014): Cemio Switzerland, s.r.o.; Cemio Kamzík/teleshopping/Televize 
Barrandov/14.9.2013/11:37:58hodin/odvolávání se na nekonkrétní studie - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Cemio Switzerland, s.r.o., IČ: 
27944905, sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, ke 
konkrétnímu umístění renomované farmaceutické továrny, na kterou bylo odkazováno v 
rámci obchodního sdělení (teleshoppingu) propagujícího produkt Cemio Kamzík 
odvysílaného dne 14. září 2013 v čase 11:37:58 hodin na programu Televize 
Barrandov. 

11-0-0 

48. 0972(2013): Chello Central Europe s.r.o.; MGM Chanel/21.9.2013/neuvedení 
snadného, přímého a trvalého přístupu k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Chello Central Europe s. r. o. ze dne 10. 
ledna 2014, jíž reagoval na upozornění č.j. LOJ/5007/2013, sp.zn.: 0972(2013) na 
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost 
provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 



orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Tato informace nebyla uvedena na webových stránkách 
provozovatele ani ve vysílání programu MGM CHANNEL. 

10-0-0 

49. 0481(2013): Stanovisko Asociace televizních organizací (ATO) k naplňování § 32 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. 

-  Rada se seznámila se Stanoviskem Asociace televizních organizací (ATO) k 
naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. 

11-0-0 

50. 0983(2013): WALMARK, a.s.; Proenzi Comfort - stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví ČR 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci posouzení 
přípravku Proenzi Comfort. 

10-0-0 

51. 0071(2014): Konference Skryté titulky z pohledu legislativy 

-  Rada se seznámila se zprávou z konference Skryté titulky z pohledu legislativy. 

10-0-0 

52. 0089(2014): Různí poskytovatelé; Souhrn podání ONS 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání doručenými v období od 13. ledna 2014 do 27. ledna 2014: 
Seznam.cz, a.s./Stream.cz - pořad XXX Hity, resp. video Žid je žid.  

11-0-0 

53. 0061(2014): Různí poskytovatelé; Screening avmsnv prosinec 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 Miroslava Všetečku, 
IČ 18691919, sídlem Tesařská 728/159, 35201 Aš, na porušení zákona č. 132/2010 
Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání pod názvem 
MVTV, dostupné na internetové stránce www.mvtv.cz, nesplnil povinnost danou 
ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., 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.  

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 KLIKBOX CZ s.r.o., IČ: 293 73 247, se 
sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, PSČ 690 02, o podání vysvětlení, 
zda je stále poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání KLIKBOX TV 
dostupné na internetové adrese www.kliktv.cz a pokud nikoliv, o sdělení názvu či jména 
současného poskytovatele. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

11-0-0 

54. 0799(2013): Různí provozovatelé; Weby provozovatelů televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice 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 Československá filmová společnost, s.r.o., 
IČ 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání, umístěné na internetové adrese http://hororfilm.tv/category/nocni-zpravy. 
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 SPORT 5 a.s., IČ 27202569, se sídlem 
Těšnov 1059/1, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese 
http://www.sport5.cz/cz/video.html. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

55. 0063(2014): Economia, a.s.; Zápis nelineární služby Video IHNED.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Economia, 
a.s., ze dne 20. ledna 2014, doručeného Radě dne 20. ledna 2014, toto potvrzení: 
Poskytovatel Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem v Praze, Pernerova 673/47, 
PSČ 180 00, byl dne 4. února 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na 
vyžádání je poskytována ode dne 25. ledna 2008 pod názvem Video IHNED.cz, 
umístěná na internetové adrese www.ihned.cz 

11-0-0 

56. 0064(2014): Respekt Publishing a.s.; Zápis nelineární služby Video respekt.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Respekt 
Publishing a.s., ze dne 20. ledna 2014, doručeného Radě dne 20. ledna 2014, toto 
potvrzení: Poskytovatel Respekt Publishing a.s., IČ: 614 57 345, se sídlem v Praze, 
Pernerova 673/47, PSČ 180 00, byl dne 4. února 2014 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 14. dubna 2011 pod 
názvem Video respekt.cz, umístěná na internetové adrese www.respekt.cz 

11-0-0 

57. 0908(2013): Strakonická televize, s.r.o.; Žádost o podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.tv.strakonice.eu společnosti Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, se sídlem 
Mírová 831, 386 01 Strakonice, 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 
Strakonická televize, s.r.o., ze dne 8. ledna 2014, doručeného Radě dne 8. ledna 2014, 



toto potvrzení: Poskytovatel společnost Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, se 
sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, byl dne 4. února 2014 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem Strakonická 
televize, umístěná na internetové adrese www.tv.strakonice.eu 

11-0-0 

58. 1030(2013): FASHION TV, a.s.; Vysvětlení/Usazen v ČR/tvfashion.cz/videa 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
http://tvfashion.eu společnosti FASHION TV, a.s., IČ 29047480, se sídlem Politických 
vězňů 15, 110 00 Praha, 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 

11-0-0 

59. 1031(2013): METEOPRESS, spol. s r.o.; Vysvětlení/neoznámení 
poskytování/www.youtube.cz/user/meteotv 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.youtube.com/user/meteotv společnosti METEOPRESS, spol. s r. o., IČ 471 25 
381, se sídlem v Praze, Kříženeckého náměstí 1079/5, PSČ 152 00, z jakého důvodu 
neoznámila poskytování služby 

11-0-0 

60. 0065(2014): Kocmanová Dita; Změna skutečností uvedených v žádosti / 
Východočeská internetová televize Internetovka.cz 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
spočívající ve změně poskytovatele služby Internetovka.cz. Počínaje 4. ledna 2014 je 
služba poskytována paní Ditou Kocmanovou, bytem v Hradci Králové, Kyjevská 444, 
PSČ 503 41 

11-0-0 

61. 0919(2013): Různí poskytovatelé; Odpovědi poskytovatelů avmsnv na žádost o 
poskytnutí přístupu 

-  Rada se seznámila s navrhovaným postupem získávání přístupu k zpoplatněným 
audiovizuálním mediálním službám na vyžádání a audiovizuálním mediálním službám 
na vyžádání, které jsou v České republice nedostupné z důvodu GeoIP filtrování. 

11-0-0 

62. 0076(2014): 39. zasedání EPRA ve dnech 4. - 6. června 2014 

 

Předsedkyně Rady Kateřina Kalistová oznámila svoji rezignaci na funkci předsedkyně 
Rady k 28. 2. 2014. 

 

Volba nového předsedy Rady proběhne na 5. zasedání RRTV ve dnech 4. – 5. 3. 2014. 

 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


