
Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 19. 2. 2013  

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

 

1. Schválení programu 4. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 0847(2012): Výroční zpráva 2012_druhá verze 

-  Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v 
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání za rok 2012 

12-0-0 

3. 0001(2013): SVUS Pharma, a.s. - zadavatel - Preventan - dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 0001(2013) provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Preventan – sponzor pořadu, které bylo 
odvysíláno v premiéře dne 17. 11. 2012 od 20:19:26 na programu Prima family. 

10-0-0 

4. 2012/792/LOJ/Cre: Creative Store s.r.o.; Gorenje/Kuchyně a spotřebiče jedné 
značky/1.3.2012/09:20:15/Óčko - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ 14:00 - 
účastník se omluvil z dokazování a vzdal se účasti na něm 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2012/792/LOJ/Cre provedla důkaz zhlédnutím 
reklamního spotu GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace odvysílané v 
premiéře 1. března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 reprízách v 
měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu), a 
mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na programu Prima 
COOL a v 310 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle 
přiloţeného seznamu). 

10-0-0 

5. 2012/712/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Události, komentáře/Spor o církevní 
restituce/10.8.2012/22:00 - dokazování ve 14:10 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn. 
2012/712/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu moderované diskuse „Spor o 
církevní restituce“, odvysílané v rámci pořadu Události, komentáře ze dne 10. srpna 
2012 od 22:00 hodin na programu ČT 24. 

10-0-0 

6. 2012/964/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Ententýky 10/15/14.11.2012/od 22:30 
hodin - PP/nepatřičné zdůrazňování - dokazování - ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ POVZÁN NA 
15:30 HOD. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/964/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Ententýky 10/15 odvysílaného dne 14. 
listopadu 2012 ve 22:30 hodin na programu ČT1. 

10-0-0 

7. 2012/961/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Ententýky 9/15/7.11.2012/od 20:55 hodin 
- PP/nepatřičné zdůrazňování - dokazování - ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ POZVÁN NA 14:30 
HOD. 



-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/961/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Ententýky 9/15, odvysílaného dne 7. listopadu 
2012 ve 20:55 hodin na programu ČT1 

10-0-0 

8. 2012/941/sve/Mik: Mikroregion Pernštejn/Infokanál - licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů - nařízené ústní jednání dne 
19. února 2013 v 16:40 hodin 

-  Rada v souladu s § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu promíjí 
ţadateli dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, sídlo: 
Nedvědice 42/0, PSČ 592 62 zmeškání úkonu, neboť prokázal, ţe překáţkou byly 
závaţné důvody, které nastaly bez jeho zavinění 

10-0-0 

-  Rada uděluje ţadateli dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Pernštejn, IČ 
75123827, sídlo: Nedvědice 42/0, PSČ 592 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; 
název (označení) programu: Infokanál; základní programová specifikace: Textová 
smyčka (vč. fotografií významných akcí a událostí); územní rozsah vysílání - výčet 
katastrálních území a okresů: okres Ţďár nad Sázovou: 748501 Skorotice, 748498 
Chlébské, 747131 Sejřek, 747114 Bor u Nedvědice, 617211 Býšovec, 617229 Smrček, 
773565 Ujčov, 773549 Kovářová, 773557 Lískovec, 773514 Dolní Čepí, 773522 Horní 
Čepí; okres Brno - venkov: 620661 Červnír, 702307 Nedvědice, 702315 Pernštejn; v 
rozsahu dle ţádosti č.j. 10983 doručené dne 6. prosince 2012, ve znění č.j. 563 
doručeného dne 15. ledna 2013, č.j. 801 doručeného dne 21. ledna 2013, č.j. 1332 
doručeného dne 31. ledna 2013 a č.j. 1476 doručeného dne 6. února 2013  

10-0-0 

9. 2013/123/FIA/CET: CET 21 spol. s r.o./SMÍCHOV – licence k televiznímu vysílání 
prostřednictvím družice - nařízené ústní jednání dne 19. února 2013, v 17:00 hodin  

-  Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název 
(označení) programu: SMÍCHOV; základní programová specifikace: Program tematicky 
zaměřený převáţně na dramatickou a dokumentární tvorbu především americké 
provenience, a to komediálního a zábavního ţánru; výčet států, na jejichţ území má být 
vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český 
jazyk; časový rozsah vysílání: 12 aţ 16 hodin denně; dle ţádosti, č.j.: 1586 ze dne 6. 
února 2013 

10-0-0 

10. 2013/124/FIA/CET: CET 21 spol. s r.o./Telka – licence k televiznímu vysílání 
prostřednictvím družice - nařízené ústní jednání dne 19. února 2013, v 17:10 hodin  

-  Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název 
(označení) programu: Telka; základní programová specifikace: Dramatická tvorba, 
zábava, zpravodajství a publicistika archivní povahy; výčet států, na jejichţ území má 
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 
český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 aţ 18 hodin denně; dle ţádosti, č.j.: 1587 ze 
dne 6. února 2013 

9-0-0 

 

 



11. 2012/325/zab: Licenční řízení k provozování celoplošného rozhlasového vysílání v 
pásmu středních vln prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Líbeznice 1233 kHz / 10 kW - rozhodnutí o uělení licence 

-  Rada uděluje společnosti RadioPraha s.r.o. IČ:28939875, se sídlem U Prutníku 232, 
PSČ:25072 Předboj, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
celoplošného rozhlasového vysílání v pásmu středních vln prostřednictvím pozemních 
vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1233 kHz / 10 kW, souřadnice 
(WGS84): 14 28 54 / 50 11 08 pro program Rádio Dechovka na dobu 8 let. Dle 
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu musí být celoplošného pokrytí dosaţeno 
ve třech fázích, a to do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence 
bude pokrytí populace ve výši 15%, do 18 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o 
udělení licence bude pokrytí populace ve výši 40% a do 36 měsíců od nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení licence bude pokrytí populace ve výši 80% 

12-0-0 

12. 2012/449/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Liberec 
Vratislavice 90,3 MHz / 200 W_rozhodování o udělení licence 

 

13. 2012/132/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W se sektorovým omezením z 
vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny – udělení licence 

 

14. 2013/8/zab/NON: NONSTOP s.r.o./ RÁDIO KROKODÝL - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Praha, stadion Rošického 104,3 
MHz, alt. 101,6 MHz, alt. 106,4 MHz, alt. 106,8 MHz / 50 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, NONSTOP s.r.o. 
IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtů Praha, stadion Rošického 104,3 MHz, alt. 101,6 MHz, alt. 106,4 MHz, alt. 
106,8 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli provozovateli 
NONSTOP s.r.o. IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence 
Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtů Praha, stadion Rošického 104,3 MHz, alt. 
101,6 MHz, alt. 106,4 MHz, alt. 106,8 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska 
Českého telekomunikačního úřadu 

12-0-0 

15. 2012/232/zab/KAL: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Hitrádio FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora - Nemocnice 92,5 
MHz / 100 W - rozhodování 

-  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 ţádosti provozovatele, Rádio Dobrý den, 
spol. s r.o. IČ: 602 79 001 se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. 
Mal/2918/08), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, 
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Kutná Hora 
nemocnice 92,5 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 36 299 obyvatel) na základě ústního 



odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu 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 ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. 
Mal/2918/08), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45 

12-0-0 

16. 2012/901/zab/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora - nemocnice 92,5 
MHz / 100 W - rozhodování 

-  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 ţádosti provozovatele, JOE Media s.r.o. 
IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: 
CUN/773/2011), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 
100 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje, provozovateli JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, 
se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), 
a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 36 
299), neboť předmětný soubor technických parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz 
/ 100 W byl přidělen jinému ţadateli 

12-0-0 

17. 2012/971/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o předchozí 
souhlas s převodem obchodního podílu 

-  Rada se seznámila s podáním UNI MEI ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve 
společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION 
na společnost Lagardere Active ČR, a. s. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s doplněním podání akademického sochaře Štěpána Kotrby ze 
dne 4. února 2013 ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o 
udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti 
provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na 
společnost Lagardere Active ČR, a. s. 

12-0-0 

-  Rada přijala toto usnesení: Akademický sochař Štěpán Kotrba, narozený 4. 5. 1963, 
není účastníkem řízení ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o 
udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti 
provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na 
společnost Lagardere Active ČR, a. s., které je Radou vedeno pod sp. zn. 
2012/971/bar/BBC 

12-0-0 

-  Rada odmítá ţádost o poskytnutí informací pana ak. soch. Štěpána Kotrby datovanou 
dnem 4.2.2013 a doručenou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dne 4.2.2013, a to 
v souladu s §15, odstavce 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 



12-0-0 

-  Rada přijala toto usnesení: M+M spol s r.o., IČ: 18381120, se sídlem Stroupeţnického 
1422/2, 400 01 Ústí nad Labem, není účastníkem řízení ve věci ţádosti provozovatele 
BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního 
podílu ve společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR, a. s., které je Radou vedeno pod 
sp. zn. 2012/971/bar/BBC 

11-1-0 

-  Rada uděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 
110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající v převodu obchodního podílu ve 
společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION 
na společnost Lagardere Active ČR, a. s., a to v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 
zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

18. 0105(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1410/2013) posluchačky na pořad Dámský klub, 
který byl odvysílán dne 30. ledna 2013 od 10 hodin na programu FREKVENCE 1 (A1); 
Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1362/2013) posluchače na porušování licenčních 
podmínek programu Hitrádio FM (A2); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1428/2013) 
posluchače na porušování licenčních podmínek programu Hitrádio FM (A3); Rada se 
seznámila se stíţností (č.j. 1183/2013) posluchačky na pořad Dámský klub, který byl 
odvysílán dne 28. ledna 2013 od 10 hodin na programu FREKVENCE 1 a s jeho 
analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
(A4); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 32/2013) posluchače na pořad Dámský klub, 
který byl odvysílán dne 15. září 2012 od 10 hodin na programu FREKVENCE 1 a s jeho 
analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
(B5); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1147/2013) posluchačky na pořad Dámský 
klub, který byl odvysílán dne 26. ledna 2013 od 10 hodin na programu FREKVENCE 1 a 
s jeho analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 
Sb. (B6); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 825/2013) posluchače na pořad Válka 
růţí, který byl odvysílán např. 8. ledna 2013 od 07:08 hodin a dne 14. ledna 2013 od 
07:11 hodin na programu Hitrádio Orion a s analýzou pořadu a dospěla k závěru, ţe 
pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. (B7) 

12-0-0 

19. 0115(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Rádio 
Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 99,8 MHz Ústí nad Labem) dne 28. ledna 2013, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 28. ledna 2013, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 28. ledna 
2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 
28. ledna 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 106,0 MHz Pardubice) dne 28. 
ledna 2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 28. 
ledna 2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 28. ledna 2013 

12-0-0 

20. 2012/920/bar/Rou: Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice; efektivní využívání 
kmitočtového spektra – informace o obnovení vysílání 

-  Rada se seznámila s informací o kontrole vyuţívání kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném 
výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov provozovatelem Route Radio s. r. 
o. 



12-0-0 

21. 0630(2012): informace o žádostech o poskytnutí informací podle zákona č. 
106/1999 Sb. 

-  Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti RADIO BONTON a. s. o 
poskytnutí informací 

12-0-0 

22. 0120(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Pětka; zemské digitální televizní vysílání 
šířené prostřednictvím pozemních vysílačů- oznámení ukončení tv vysílání programu 
Pětka 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele, společnosti Metropol TV, spol. s r.o., 
IČ 264 29 144, se sídlem České Budějovice, Kostelní 1225/30, PSČ 370 04, ze dne 5. 
února 2013, č.j. 1456, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení 
vysílání programu Pětka šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené 
Radou dne 4. září 2012, č.j. zem/3027/2012, spis. zn.: 2012/609/zem/Met, ke dni 4. 
února 2013  

12-0-0 

-  Rada informuje provozovatele, společnost Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se 
sídlem České Budějovice, Kostelní 1225/30, PSČ 370 04, ţe: a) podle ustanovení § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., platnost licence zaniká dnem, ke kterému provozovatel 
vysílání s licencí poţádal o ukončení vysílání; b) podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., můţe Rada odejmout licenci provozovateli vysílání s licencí, pokud po 
zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů; do této doby se 
nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překáţky.  

12-0-0 

23. 0078(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Metropol, Pětka; zemské digitální televizní 
vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - neoznámení změny sídla a 
statutárního orgánu-jednatele - upozornění na porušení zákona 

-  Rada upozorňuje podle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatele, 
společnost Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se sídlem Kostelní 1225/30, České 
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, ţe neoznámil Radě změnu sídla a změnu v osobách 
statutárního orgánu – jednatelů ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu těchto změn v 
obchodním rejstříku, a stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

12-0-0 

24. 0121(2013): Českomoravská televizní, s.r.o./R1 jih; digitální televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů - neoznámení změny statutárního orgánu a 
nepředložení dokladů o změně společníka - upozornění na porušení zákona 

-  Rada upozorňuje podle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatele, 
společnost Českomoravská televizní, s.r.o., IČ 260 32 660, se sídlem Jihlava, Kříţová 
111/2, PSČ 586 01, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe neoznámil Radě změnu v osobách statutárního orgánu – jednatelů ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu těchto změn v obchodním rejstříku, a nepředloţil 
doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

25. 2013/21/sve/Tan: Tango Bohemia, s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - nová registrace 

-  Rada registruje právnickou osobu Tango Bohemia, s.r.o., IČ 24823341, sídlo: Praha 
2, Karlovo náměstí 290/16, PSČ 120 00, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání – 



výčet katastrálních území a okresů: katastrální území v České republice dle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., v platném znění, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a zákona č. 36/1960 Sb., v 
platném znění, o územním členění státu; programová nabídka: české rozhlasové 
programy: ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, Český rozhlas 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, 
ČRo D-Dur, ČRo Rádio Wave, ČRo 7 Radio Praha, ČRo Brno, ČRo České Budějovice, 
ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo 
Karlovy Vary, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Region Středočeský kraj, 
ČRo Region Vysočina; české televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, 
Nova Cinema, Prima family, Prima COOL, Prima love, Televize Barrandov, fanda, dle 
podání č.j. 11800 doručeného dne 27. prosince 2012, č.j. 768 doručeného dne 18. 
ledna 2013 a č.j. 1192 doručeného dne 29. ledna 2013 

12-0-0 

26. 0074(2013): MAME Moravské Budějovice, s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MAME Moravské Budějovice, s.r.o., 
IČ 25570161, sídlo: Moravské Budějovice 2, Tovačovského sady 98/0, PSČ 676 02, dle 
§ 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/1/00 ze dne 
21. prosince 1999, spočívající a) ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
české televizní programy: ŠLÁGR TV, fanda, GOLF CHANNEL CS, TV Pohoda, Prima 
ZOOM, Inzert TV, Prima love, SMICHOV, Telka, HOROR FILM, FUN 1, HD PLUS 
(HD+); zahraniční televizní programy: France 24, TLC, XXL v časovém rozsahu 24 
hodin s tím, ţe vysílání bude zajištěno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. 
1591 doručeného dne 6. února 2013; b) v zařazení jiţ zaregistrovaných programů v HD 
rozlišení: ČT 1 HD, ČT 4 HD, NOVA HD, Prima family HD, TV MARKÍZA HD, Televize 
Barrandov HD, HBO HD, Spektrum HD; c) v oznámení změny názvů programů: TV 
Deko na Spektrum Home, Televize Prima na Prima family, Bebe TV na Duck TV, 
Hallmark na Universal Channel, ČT 4 Sport na ČT Sport; dle podání č.j. 566 
doručeného dne 15. ledna 2013, č.j. 1458 doručeného dne 5. února 2013 a č.j. 1591 
doručeného dne 6. února 2013 

12-0-0 

27. 0059(2013): Stavební bytové družstvo Těšíňan - převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - zrušení oznámení změny programové nabídky 

-   Rada bere na vědomí oznámení provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů Stavební bytové druţstvo Těšíňan, IČ 398675, sídlo: Český Těšín 
1, nábřeţí Míru 1883/22, PSČ 737 01 (registrace č.j. Rg/25/01 ze dne 27. února 2001) , 
o zrušení oznámení změny programové nabídky (podání č.j. 478 doručené dne 14. 
ledna 2013) dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.; dle podání č.j. 1120 doručeného 
dne 28. ledna 2013 

12-0-0 

28. 0113(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4 M Roţnov spol. s r.o., IČ 
45195579, sídlo: Roţnov pod Radhoštěm 1, Videčská 473/0, PSČ 756 61, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/110/00 ze dne 29. 
června 2000, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
televizní programy: SMÍCHOV, TV Pohoda, Prima ZOOM ; dle podání č.j. 1184 
doručeného dne 25. ledna 2013 

12-0-0 



-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 
60696346, sídlo: Slušovice, Školní 234/0, PSČ 763 15, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/73/96 ze dne 12. listopadu 1996, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: Prima ZOOM, TV ŠLÁGR, fanda, TV Pohoda, SMÍCHOV a zahraniční 
televizní program Dajto ; dle podání č.j. 1214 doručeného dne 30. ledna 2013 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, sidlo: Semily, U potoka 267/0, PSČ 513 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/35/96 ze dne 12. června 1996, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: DOKU CS, fanda, KINO CS, Prima love, regionalnitelevize.cz, Retro Music 
Television, ŠLÁGR TV, TV Pohoda, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNI ČECHY, V 1, 
Prima ZOOM, SMÍCHOV ; dle podání č.j. 1333 doručeného dne 31. ledna 2013 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem 
Praha 8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci, č.j. zem/9404/06, spis. zn.: 
2006/983/zem/HDD, ze dne 19. prosince 2006, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program SMÍCHOV, v rozsahu dle 
ţádost ze dne 17. ledna 2013, č.j. 761.  

12-0-0 

29. 0733(2012): M77 Group S.A.- provozování převzatého vysílání na území ČR (CS link 
a Skylink) 

-  Rada se seznámila s materiálem týkajícím se poskytování sluţeb převzatého 
satelitního vysílání lucemburské společnosti M77 Group S.A. na území České republiky 

12-0-0 

-  Rada zašle informace o vyjádření lucemburského regulačního orgánu Conseil 
National des Programmes ministerstvu kultury spolu s ţádostí o stanovisko v předmětné 
věci 

12-0-0 

30. 0118(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 11 oznámeními provozovatelů vysílání 

12-0-0 

31. 0116(2013): AIDEM a.s.; Monitoring televizního vysílání před a v průběhu krajských 
a senátních voleb 2012 - doplnění 

-  Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Brno TV 
provozovatele AIDEM a.s. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do 13. 
října 2012.  

12-0-0 

32. 0098(2013): Kvóty pro evropská díla 2012 

-  Rada se seznámila s naplňováním poţadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programech provozovatelů celoplošného televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím 
druţice, resp. prostřednictvím druţice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. 

12-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, sídlem: Pod 
Klamovkou 1268/3, 15000, Praha 5, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) 
a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl ţádné údaje o evropských 
dílech, evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech 
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2012 na programu Retro Music 
Television a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 
2012 na programu Retro Music Television. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode 
dne doručení tohoto 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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele ATV CZ, s.r.o. IČ: 27647234, sídlem: Velvarská 1626/45, 
16000, Praha 6, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl ţádné údaje o evropských dílech, 
evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských 
nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2012 na programu GOLF CHANNEL a rovněţ 
neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2012 na programu 
GOLF CHANNEL. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456, sídlem: Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 15200, Praha 5, na porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť na programu NOVA v roce 2012 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového 
vysílacího času pro evropská díla. Tento podíl činil v roce 2012 na programu NOVA 
pouze 47,90 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, sídlem: Na ţertvách 
132/24, 18000, Praha 8, na porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na 
programu Prima love v roce 2012 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího 
času pro evropská díla. Tento podíl činil v roce 2012 na programu Prima love pouze 
36,49 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2013.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FASHION TV, a.s, IČ: 29047480, 
sídlem Praha 1, Politických vězňů 934/15, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a),b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
na výzvu Rady neposkytl přehledy všech odvysílaných evropských děl, evropských děl 
nezávislých výrobců, současných děl evropských nezávislých výrobců na programu 
FASHION TV v roce 2012, resp. neidentifikoval všechna odvysílaná evropská a 
evropská nezávislá díla a jejich výrobce, jak vyţaduje zákon.  



12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 
502/5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 26058952, správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a),b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na 
výzvu Rady neposkytl přehledy všech odvysílaných evropských děl na programu FUN 1 
v roce 2012, resp. neidentifikoval všechna odvysílaná evropská díla a jejich výrobce, jak 
vyţaduje zákon.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlem: Na strţi 
1702/65, 14000, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence spis. zn. 
2010/602/zem/MTV, ve znění pozdějších změn, opravňující k provozování programu 
Nickleodeon HD, neboť na tomto programu v roce 2012 byla zastoupena evropská 
tvorba 1 % a evropská nezávislá tvorba nebyla zastoupena vůbec, přestoţe licence 
vyţaduje, aby evropským dílům bylo na tomto programu vyhrazeno nejméně 2 % z 
celkového vysílacího času a evropským nezávislým dílům nejméně 1 % z celkového 
vysílacího času. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2013.  
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-  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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele Chello Central Europe s.r.o., se sídlem Pobřeţní 620/3, 
Praha 8, PSČ 186 00, IČ 28437322,, na porušení licenčních podmínek licence spis. zn. 
2011/70/sve/Che, ve znění pozdějších změn, opravňující k provozování programu 
Megamax, neboť na tomto programu v roce 2012 byla zastoupena evropská nezávislá 
tvorba mladší 5 let 56 %, přestoţe licence vyţaduje, aby soudobým evropským 
nezávislým dílům bylo na tomto programu vyhrazeno minimálně 75 % z celkového 
vysílacího času evropských nezávislých děl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. 
prosince 2013.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ţádá provozovatele Chello Central Europe s.r.o., se sídlem Pobřeţní 620/3, Praha 8, 
PSČ 186 00, IČ 28437322, o podání vysvětlení, jakým způsobem v roce 2012 naplnil 
základní programovou specifikaci programu FILM CAFÉ ROMANIA ve znění: 
„Romantické filmy, seriály, magazíny a pořady o ţivotním stylu původem zejména z 
USA, dlouhotrvající seriály původem zejména z Latinské Ameriky“, kdyţ na tomto 
programu byla evropská tvorba zastoupena 71 %, evropská nezávislá tvorba 61 % a 
současná evropská nezávislá tvorba 55 %. Rada ţádá o podání vysvětlení do 30 dnů 
ode dne obdrţení této výzvy. 
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-  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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele AIDEM a.s., se sídlem Zengrova 2693/2, Brno, Ţidenice, 



PSČ 61500, IČ 27695964, na porušení ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť na programu Brno TV v roce 2012 nevyhradil alespoň 10 % celkového vysílacího 
času pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci. V roce 2012 byla evropská 
nezávislá díla na programu Brno TV zastoupena pouze 7,6 %. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě do 31. prosince 2013.  
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33. 0415(2011): ČESKÁ TELEVIZE; veřejnoprávnost - odpověď ČT na dotaz, jak 
naplňují § 31/4 zákona 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Česká televize k tomu, jak naplňuje 
své povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

34. 0106(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 4/34 2013 (46 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými 11. prosince 2012 a v období od 16. ledna do 11. února 2013: Česká 
televize/ČT1 a ČT24 - Události v regionech 16. a 17. ledna 2013, odpolední 
zpravodajství na ČT24 19. ledna 2013, Události 19. ledna 2013; Česká televize/ČT1 a 
ČT24 - zpravodajství na téma spojené s magistrátem Frýdku-Místku 9. a 14. ledna 
2013; Metropol TV, spol. s r. o./Pětka - Sexy šance, 24. prosince 2012 v 00:17 hodin a 
5. ledna 2013 ve 23:42 hodin; Stanice O, a.s./O (Óčko) – Music Game, 6. ledna 2013 v 
1:30 hodin; Stanice O, a.s./O (Óčko) – Mixxxer, klip Marilyn Manson: Saint, 6. února 
2013 v 15:23 hodin; HERO CZECH s.r.o./reklama Sunar Complex – premiéra na 
programu Televize Barrandov, 17. ledna 2013 v 16:24:06 hodin; CET 21 spol. s r. 
o./NOVA, Nova Cinema – Román pro muţe, NOVA 3. února 2013 ve 20:20 hodin a 
Nova Cinema 4. února 2013 v 15:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – 
Zprávy FTV Prima, 26. ledna 2013 v 18:55 hodin; AHOLD Czech Republic, a.s. /Albert – 
kuchařka Albert v kuchyni od jara do zimy, premiéra na programu NOVA 7. listopadu 
2012 ve 13:49:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – Show Jana Krause, 25. 
ledna 2013 ve 22:25 hodin; Česká televize/ČT1 – Prezidentské finále, 24. ledna 2013 
ve 20:00 hodin;CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, téma prezidentských 
voleb, 25. ledna 2013 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, téma 
prezidentských voleb, 26. ledna 2013 v 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – 
Doktor T a jeho ţeny, 27. ledna 2013 v 9:45 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family 
– Komisař Rex, 28. ledna 2013 v 15:25 hodin; Česká televize/ČT1, ČT2, ČT24, ČT 
sport – barevné ladění programů; Česká televize/ČT1 – Události, téma prezidentských 
voleb, 18. ledna 2013 v 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Ordinace v růţové 
zahradě, 29. ledna 2013 ve 20:20 hodin Česká televize a Český rozhlas/různé 
programy – pouţívání výsledků sociologických v období komunálních voleb; CET 21 
spol. s r. o./NOVA – večerní vysílání 29. prosince 2012 od 20:30 do 21:15 hodin; CET 
21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek na téma parodování M. Zemana 
jeho dcerou, 31. ledna 2013 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Všechnopárty, 1. 
února 2013 ve 21:25 hodin; Česká televize/ČT sport – přenosu MS v cyklokrosu 2013 
USA, 2. února 2013 ve 20:25 hodin; Česká televize/ČT24 – Události, komentáře, téma 
Narušila kampaň česko-německé vztahy?, 28. ledna 2013 ve 22:00 hodin; CET 21 spol. 
s r. o./NOVA – Odpolední Televizní noviny, příspěvek o pohřbu syna V. Bílé, 6. února 
2013 v 17:00 hodin; ČT, ČRo a všechna česká média/bez konkretizace programu – 
kvalita zpravodajství a publicistiky obecně; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – 
Prostřeno!, 1. února 2013 v 18:00 hodin; Česká televize/ČT24 – kvalita zpravodajství a 
publicistiky obecně; Česká televize/ČT1 – kvalita zpravodajství a publicistiky obecně; 
Česká televize/ČT sport – obchodníí sdělení při přenosu hokejového utkání Švédsko–
Česko, 7. února 2013 v 18:55 hodin; Česká televize/ČT2 – Proč chudoba?, charitativní 
výzva, 9. prosince 2012 ve 23:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – zpravodajství na 
téma situace v obci Tavíkovice. 
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-  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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, proč nebyl 
divák seznámen se skutečností, ţe v reportáţi „Protikomunistický protest“ z 19. ledna 
2013 v pořadu Události od 19.00 hodin byly pouţity archivní záběry demonstrace v 
Českých Budějovicích ze 17. listopadu 2012, ačkoli zmíněná reportáţ se vztahovala k 
protestům v Českých Budějovicích ze 17. ledna 2013. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory, 
14070 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Policie 
obvinila primátora Frýdku-Místku, dne 9. ledna 2013 v 19:00 hodin na programu ČT1, v 
němţ byla v redakčním textu kauza podezřelého projednávání přestupků ve Frýdku-
Místku označena za úplatkářskou, aniţ bylo věcně doloţeno, ţe má takový charakter, v 
němţ byla tato kauza spolu s kauzou podezření z manipulace zakázek ve Frýdku-
Místku označena za „jeden z největších korupčních případů ve vedení města v historii 
České republiky“, aniţ to bylo věcně doloţeno, a v němţ bylo v souvislosti s oběma 
kauzami konstatováno, ţe „frýdeckomístecký magistrát si ovšem mezi lidmi získává 
pověst nejzkorumpovanějšího úřadu v zemi“, aniţ to bylo věcně doloţeno. Provozovatel 
se tak mohl dopustit porušení zásad objektivity a vyváţenosti. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory, 
14070 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 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, v němţ 
byla kauza podezřelého projednávání přestupků ve Frýdku-Místku spolu s kauzou 
podezření z manipulace zakázek ve Frýdku-Místku označena jako „korupční kauza ve 
Frýdku-Místku“, aniţ bylo věcně doloţeno, ţe má takový charakter. Provozovatel se tak 
mohl dopustit porušení zásad objektivity a vyváţenosti. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro 
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá provozovatele televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím druţice Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlem 
Vrchlického č.p.439/29, 150 00 Praha 5 - Košíře, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k vysílání pořadu Music Game dne 6. ledna 2013 
v 1:30 hodin na programu O, konkrétně k prezentaci informací pro telefonování diváků 
na linku 906 70 99 99 a informací o tom, ţe Pravidla soutěţe diváci najdou na 
http://calltv.com/musicgame/, kde však nebyla stanovena Pravidla soutěţe, resp. 
Podmínky provozu linky, pro daný vysílací čas. Rada ţádá, aby ve svém vysvětlení 
provozovatel zejména vysvětlil, jaký byl charakter sdělení, kterým informoval diváky 



pořadu, aby telefonovali na uvedenou telefonní linku, kdyţ podle platných Pravidel 
soutěţe, resp. Podmínek provozu linky, nešlo o pokyny související s interaktivním 
soutěţením diváků pořadu, dále aby vysvětlil, kdo měl z telefonování diváků mimo 
rámec Pravidel soutěţe, resp. Podmínek provozu linky, kteří reagovali na informace v 
pořadu, obchodní prospěch, a dále aby vysvětlil, kdo způsobil, ţe divákům pořadu byla 
nabízena sluţba bez pravidel. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dnů od 
doručení ţádosti. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Stanice O, a.s., sídlem Vrchlického 
439/29, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČ: 26509911, správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Mixxxer, resp. písničkového klipu Marilyn Manson: Saint dne 6. února 2013 ve 14:35 
hodin (resp. klip v 15:23 hodin) na programu O („Óčko“), který obsahoval směs záběrů 
perverzního jednání se sebepoškozováním, násilím, erotikou, a opakovanou vizuálně 
explicitní aplikací drogy, prezentovaných bez jakéhokoliv logického vysvětlení nebo 
odsudku, se mohl dopustit 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. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako orgán dozoru pro oblast regulace 
reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá společnost HERO CZECH 
s.r.o., IČ: 271 14 121, sídlem: Radlická 751/113e, Praha 5, 150 00, o podání vysvětlení 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti na reklamu 
Sunar Complex, odvysílanou v premiéře dne 17. ledna 2013 v 16:24:06 hodin na 
programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 
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-  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 Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe odvysílal dne 3. 
února 2013 ve 20:20 hodin na programu NOVA a dne 4. února 2013 v 15:00 hodin na 
programu Nova Cinema pořad Román pro muţe, který obsahoval vulgarismy nebo 
nadávky „vole“ (mnohonásobný výskyt, na programu NOVA například ve 20:29:50 
hodin, a na programu Nova Cinema například v 15:08:37 hodin), „kurva“ (vícenásobný 
výskyt v různých gramatických tvarech a odvozeninách se stejným základem, na 
programu NOVA například ve 20:29:51 hodin, a na programu Nova Cinema například v 
15:08:39 hodin), „srát“ (vícenásobný výskyt v různých gramatických tvarech a 
odvozeninách se stejným základem, na programu NOVA například v čase 20:54:56 
hodin, a na programu Nova Cinema například v čase 15:34:39 hodin), „prdel“ 
(vícenásobný výskyt v různých gramatických tvarech, na programu NOVA například v 
čase 21:20:22 hodin, a na programu Nova Cinema například v čase 15:55:53 hodin), 
„hovno“ (vícenásobný výskyt, na programu NOVA například v čase 20:30:11 hodin, a na 
programu Nova Cinema například v čase 15:08:58 hodin) a další, čímţ porušil 
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 



nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro 
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá provozovatele Česká televize, 
sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k vysílání pořadu MS v cyklokrosu 2013 USA dne 
2. února 2013 ve 20:50 hodin na programu ČT Sport, resp. k pasáţi ve 21:39:38-
21:39:52 hodin, kdy spolukomentátor vloţil do komentování přímého sportovního 
přenosu politickou poznámku. Rada ţádá zejména o vysvětlení, jaké má provozovatel 
nastaveny vnitřní mechanismy zajišťující, aby jím pozvaní hosté, komentující sportovní 
přenosy či podobné události, se v průběhu  přímého přenosu nedopouštěli verbálních či 
jiných excesů, které by mohly být hodnoceny jako porušení zákona o vysílání.  Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dnů od doručení ţádosti. 
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- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 26. ledna 
2013 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad Zprávy FTV Prima, který 
v příspěvku Reakce slavných osobností na výsledky voleb obsahoval vulgarismus či 
nadávku „rudá a hnědá prasata“ (čas 19:30:40 hodin), a dopustil se tím porušení 
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

11-1-0 

 

35. 2013/35/LOJ/GEN: GENUS TV a.s.; GENUS PLUS před a v průběhu krajských a 
senátních voleb 2012 - podané vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání 
GENUS TV a.s. na ţádost Rady o vysvětlení, č.j. LOJ/136/2012, podle jakého klíče a 
kritérií byly zvány jednotlivé politické strany, resp. kandidáti politických stran do pořadu 
Interview vysílaného na programu GENUS PLUS v období od 6. září do 4. října 2012. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 
5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje 
provozovatele GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunska č. p. 
655/9, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Interview na programu GENUS PLUS v období od 6. září do 4. října 2012 nezajistil, aby 
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském ţivotě.  

12-0-0 



36. 0955(2012): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/reportáž Pančovaný alkohol: 
děsivá čísla/29.102012/19:30 - po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakých zdrojů 
čerpal část informací v reportáţi „Pančovaný alkohol: děsivá čísla“ odvysílané na 
programu NOVA v pořadu Televizní noviny dne 29. října 2012 v 19:30 hodin. 

12-0-0 

37. 0956(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/reportáž Policie 
zadržela více než půl milionu litrů lihu z nelegálních skladů/29.10.2012/18:55 - po 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s 
r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, z jakých zdrojů 
čerpal část informací v reportáţi „Policie zadrţela více neţ půl milionu litrů lihu z 
nelegálních skladů“ odvysílané na programu Prima family v pořadu Zprávy FTV Prima 
dne 29. října 2012 v 18:55 hodin. 

12-0-0 

38. 0863(2012): Podání vysvětlení - sponzorský vzkaz Krabičková dieta (sponzor 
programu/sponzor časomíry) 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o. ze dne 
21.ledna 2013 na ţádost Rady č.j. ROL/4430/2012 k obchodnímu sdělení Krabičková 
dieta, premiérově odvysílanému dne 14. září 2012 od 5:58:31 hodin na programu Nova, 
které bylo označeno jako sponzor časomíry a současně jako sponzor programu. 

9-0-0 

39. 2013/108/RUD/Sta: Stanice O, a.s.; O/Music Game - vyjádření 

-  Rada se seznámila se sdělením provozovatele, Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem 
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, ve věci pozastavení vysílání pořadu Music Game 
na programu O ("Óčko"). 

12-0-0 

40. 2013/33/LOJ/AID: AIDEM a.s.; Brno TV/krajské a senátní volby/1.-13.10.2012/16:00-
20:00 - neposkytnutí záznamu 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a. s. ze dne 29. ledna 2013 na 
vydané upozornění sp. zn.: 2013/33/LOJ/AID, č.j. LOJ/133/2013 v jehoţ rámci byl 
provozovatel upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na vyţádání nezapůjčil Radě ve stanovené 
lhůtě záznam veškerých zpravodajských, publicistických a diskusně politických pořadů 
odvysílaných na programu Brno TV ve dnech 1. října aţ 13. října 2012 (tj. z období 13 
dnů) v čase 16:00 hodin aţ 20:00 hodin.  

12-0-0 

41. 2012/156/had: Abexine Gel - sdělení Rady pre vysielanie a retransmisiu  

-  Rada se seznámila se sdělením Rady pre vysielanie a retransmisiu ve věci vysílání 
teleshoppingu nabízejícího produkt Abexine. 

12-0-0 

42. 0122(2013): právní rozbor (Pavel Uhl) - rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva, Pedersen a Baadsgaard proti Dánsku 

-  Rada se seznámila s právním rozborem rozsudku Evropského soudu pro lidská práva 
ze dne 17. prosince 2004 ve věci Pedersen a Baadsgaard proti Dánsku. 

12-0-0 

43. 2013/114/DOL/TLK: Týden v Libereckém kraji, s.r.o.; Žádost o zápis nelineární 
služby TÝDEN v Libereckém kraji 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemné ţádosti 
společnosti Týden v Libereckém kraji, s.r.o., ze dne 2. února 2013, toto sdělení: Týden v 
Libereckém kraji, s.r.o., IČ: 273 26 063, se sídlem v Liberci, Rumunská 655, PSČ 460 
01, nebyla Radou dne 19. února 2013 zapsána do Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání 

12-0-0 

44. 0087(2013): MITON CZ, s.r.o.; Zjištění týkající se vlastníka avmsnv Moviezone.cz 

-  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 
sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost MITON CZ, s.r.o., IČ 25417967, sídlem 
Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou 1, PSČ 46601, o podání vysvětlení, kdo je 
poskytovatelem audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Moviezone.cz a z jakého 
důvodu případnou změnu neoznámila v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 
132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení 
ţádosti.  

12-0-0 

45. 0109(2013): Mynařík Lukáš; Rozbor služby Loupak.cz z hlediska definičních znaků 
avmsnv 

-  Rada konstatuje, ţe ţe internetové stránky provozovatele Lukáše Mynaříka, bydlištěm 
Táborská 1805, Pelhřimov, PSČ 39301, umístěné na internetové adrese 
www.loupak.cz, nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 
132/2010 Sb. 

12-0-0 

46. 0125(2013): Seznam.cz, a.s.; Analýza v návaznosti na postoupené oznámení 
týkající se "lehko-pornografického obsahu" na internetových stránkách Seznam.cz a 
Super.cz 

-  Rada se seznámila s postoupeným oznámením týkajícím se "lehko-pornografického 
obsahu" na internetových stránkách Seznam.cz a Super.cz. 

12-0-0 

47. 0110(2013): Brunclík Milan; Analýza služby BONUS TV 

-  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 
sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ţádá JUDr. Milana Brunclíka, se sídlem Turnov, Jana 
Palacha 988, PSČ 511 01, jakoţto poskytovatele audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání BONUS TV, dostupné na internetové adrese www.bonustv.cz, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem vykonává prostřednictvím dané sluţby hospodářskou 
činnost.  

12-0-0 

48. 2013/23/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; UPC EXPRESS - www.youtube.com/upcexpress 
- neuvedení kontaktních údajů poskytovatele 

-  Rada se seznámila s vyjádřením poskytovatele, SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, sídlem 
Praha 4, Závišova 502/5, PŠČ 14000, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb. 

12-0-0 



49. 2013/24/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; UPC EXPRESS - www.youtube.com/upcexpress 
- neuvedení informace o orgánu dozoru 

-  Rada se seznámila s vyjádřením poskytovatele, SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, sídlem 
Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 14000, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb. 

12-0-0 

50. 2013/22/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; UPC EXPRESS - www.youtube.com/upcexpress 
- neuvední identifikačního čísla poskytovatele, 

-  Rada se seznámila s vyjádřením poskytovatele, SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, sídlem 
Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. 

12-0-0 

51. 2013/18/DRD/Sez: Seznam.cz, a.s.; VIDEO Sport/www.video.sport.cz - po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Seznam.cz, a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, zda je nemoţnost zobrazení 
internetových stránek na adrese www.video.sport.cz pouze dočasná, či zda poskytování 
příslušné audiovizuální mediální sluţby na vyţádání VIDEO SPORT ukončil. 

12-0-0 

52. 0057(2013): Zpráva o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory evropské 
tvorby za rok 2012 

-  Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory 
evropské tvorby poskytovateli audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádáníza rok 
2012 

12-0-0 

-  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 sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Centrum Holdings 
s.r.o., IČ 25273663, sídlem v Praze 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby 
Vaření.cz dostupné na internetové adrese www.vareni.cz nepředloţil Radě zprávu o 
způsobu plnění povinnosti podle § 7 odst. 1) nebo odst. 2) zákona č. 132/2010 Sb. za 
rok 2012. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění 

12-0-0 

-  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 sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Ringier Axel 
Springer CZ a.s., IČ 40766713, sídlem v Praze 7, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, na 
porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby 
Blesk.cz dostupné na internetové adrese www.blesk.cz nepředloţil Radě zprávu o 
způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 
2012. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění 

12-0-0 

-  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 sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ 
26058952, sídlem v Praze 4, Závišova 502/5, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 7 



odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby HD plus dostupné na 
internetové adrese www.youtube.com/hdplus nepředloţil Radě zprávu o způsobu plnění 
povinnosti podle § 7 odst. 1) nebo odst. 2) zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2012. Rada 
stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

-  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 sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ 
26058952, sídlem v Praze 4, Závišova 502/5, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 7 
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby UPC EXPRESS 
dostupné na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress nepředloţil Radě zprávu 
o způsobu plnění povinnosti podle § 7 odst. 1) nebo odst. 2) zákona č. 132/2010 Sb. za 
rok 2012. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

12-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


