
Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 18. 2. 2014  

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

 

1. Schválení programu 4. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

12-0-0 

2. 2013/963/RUD/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/TA NEJ../6.9.2013/od 20.15 
hod. - porušení základní programové specifikace - dokazování od 13:30 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2013/963/RUD/ŠLÁ provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu vysílání pořadu "TA NEJ..." ze dne 6. září 
2013 od 20:15 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

10-0-0 

3. 2013/1021/DRD/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/teleshoppingový pořad 
Písničky pro hosta (Zastavení s písničkou; host A. Babiš)/20.10.2013/15:00 - 
dokazování od 15:15 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2013/1021/DRD/ŠLÁ provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu teleshoppingového pořadu Písničky pro 
hosta (Zastavení s písničkou) odvysílaného dne 20. října 2013 od 15:00 hodin na 
programu ŠLÁGR TV. 

10-0-0 

4. 2013/786/zem/TV: TV FASHION s.r.o./FASHION TV (Czech & Slovak); licenční řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice - ústní jednání dne 18. února 2014, 16:40 h  

-  Rada uděluje společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 
166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
družice na 12 let; označení (název) programu: FASHION TV (Czech & Slovak); základní 
programová specifikace: program o módě a životním stylu; časový rozsah vysílání: 24 
hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; družice - výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; 
kabelové systémy - katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 
Sb., o územním členění státu, v platném znění; v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. 
ledna 2014, č.j. 445, ve znění doplnění ze dne 19. prosince 2013, č.j. 12868, a dne 20. 
ledna 2014, č.j. 445.  

10-0-0 

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti 
TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, 
PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) se 
základní programovou specifikací: program o módě a životním stylu; hlavní jazyk 
vysílání: český, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, regulační 
orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno, tj.: Slovenské republiky.  

11-0-0 



5. 0073(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
Prima COOL ze dne 22. ledna 2014 od 12.00 hod. do 22.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima COOL 
ze dne 22. ledna 2014 od 12.00 hod. do 22.00 hod. 

10-0-0 

6. 0126(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
Prima love z období 27. ledna 2014 od 7:00 do 22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima love 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. z období 27. ledna 2014 od 7:00 do 22:00 hodin. 

8-0-0 

7. 0994(2013): STARS.TV s.r.o.; neposkytnutí vyžádaného 
záznamu/STARS.TV/29.11.2013 

-  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 STARS.TV s.r.o., IČ 
29452538, se sídlem Havířov, Podlesí, Okrajová 1356/19, PSČ 736 01, na porušení § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl 
záznam vysílání programu STARS.TV ze dne 29. listopadu 2013 z časového úseku od 
00.00 do 24.00 hodin, tj. z období jednoho dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

8. 1043(2013): ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.; neposkytnutí vyžádaného 
záznamu/v777/2.1.2014 

-  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 ITV SOLUTIONS 
SERVICES s.r.o., IČ 24217671, se sídlem Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, 
PSČ 102 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání programu v777 ze dne 2. ledna 2014 z 
časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období jednoho dne. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

9. 0106(2014): ACTIVE TV/Cenokat/2.1.2014 + 7.1.2014/od 09:00 do 18:00 hodin 

-  Rada se seznámila s obsahovou a právní analýzou pořadu Cenokat odvysílaného ve 
dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro 
oblast regulace reklamy dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 
40/1995 Sb.") žádá dle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., provozovatele 
TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o sdělení údajů o 
osobě objednatele, respektive zadavatele teleshoppingového pořadu Cenokat 
odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Ministerstvo financí ČR - odbor Státního 
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi o odborné stanovisko ve věci posouzení 
charakteru služby nabízené v rámci pořadu Cenokat, odvysílaného ve dnech 2. a 7. 
ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin na programu ACTIVE TV, jehož 



provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 
Praha 1. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje Specializovanému finančnímu 
úřadu podnět k prošetření legálnosti loterie a jiné podobné hry provozované v rámci 
pořadu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 
hodin na programu ACTIVE TV, jehož provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ 
24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje České obchodní inspekci podnět k 
prošetření legálnosti nabízení a prodeje výrobku „BAREVNÉ PASTELKY“ nabízeného v 
rámci teleshoppingového pořadu Cenokat dne 2. ledna 2014 od 13:27 hodin na 
programu ACTIVE TV, jehož provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ 24267309, 
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje České obchodní inspekci podnět k 
prošetření legálnosti nabízení a prodeje výrobku „24 ks dílná SADA NEREZ PŘÍBORŮ 
V KUFŘÍKU“ nabízeného v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat dne 7. ledna 2014 
od 17:22 hodin na programu ACTIVE TV, jehož provozovatelem je společnost TV CZ 
s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. 

11-0-0 

-  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, 
žádá provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 
1, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání bylo ve vysílání pořadu 
Cenokat dne 7. ledna 2014 v časech 13:42, 13:43, 13:53, 15:11, 15:12, 15:26 a 17:43 
hodin slovně prezentováno jméno, zboží, služby a činnost společnosti ŠKODA AUTO 
a.s. 

11-0-0 

10. 0102(2014): Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na programech 
Retro Music Television a Rebel z 11. ledna 2014, 19:00 - 22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programech Retro Music Television a Rebel z 11. ledna 2014, 19:00 - 22:00 
hodin.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Praha 5 - Košíře, 
Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle 
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení 
sponzora musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť 
provozovatel dne 11. ledna 2014 na programu Retro Music Television v časovém úseku 
19:00 – 22:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:13:09 
hodin o hladině hlasitosti -18,6 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 
19:44:31 hodin o hladině hlasitosti -18,8 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do 
vysílání od 20:15:07 hodin o hladině hlasitosti -18,9 LUFS, blok reklamních spot 



zařazený do vysílání od 20:44:49 hodin o hladině hlasitosti -18,4 LUFS, blok reklamních 
spotů zařazený do vysílání od 21:15:54 hodin o hladině hlasitosti -18,5 LUFS a blok 
reklamních spotů zařazený do vysílání od 21:45:47 hodin o hladině hlasitosti -18,8 
LUFS – tedy šest bloků obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány 
na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem Ostrava - 
Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle 
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení 
sponzora musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť 
provozovatel dne 11. ledna 2014 v časovém rozmezí 19:00 – 22:00 hodin odvysílal blok 
reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:16:56 hodin o hladině hlasitosti -20,2 
LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:42:05 hodin o hladině hlasitosti 
-20,2 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 21:27:40 hodin o hladině 
hlasitosti -20,3 LUFS – tedy tři bloky obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti 
nebyly normovány na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

11. 0108(2014): Obchodní sdělení "PokerStars.net" (verze 4, leden 2014) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
18. února 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností Digital Broadcasting s.r.o., 
IČ:26839407, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, správní řízení z 
moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu Rebel 
dne 20. ledna 2014 od 6:18:14 hodin, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných 
výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která 
není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, 
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
18. února 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností Chello Central Europe s.r.o., 
IČ:27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, správní řízení z 
moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu 
Spektrum dne 20. ledna 2014 od 16:11:50 hodin, se dopustil možného porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb 



nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s 
právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, 
která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 
odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje 
propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených 
nebo neoznámených podle tohoto zákona.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
18. února 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností Stanice O, a.s., IČ:26509911, 
se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00, správní řízení z moci 
úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu O ("Óčko") 
dne 20. ledna 2014 od 8:19:12 hodin, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných 
výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která 
není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, 
reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
18. února 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností Československá filmová 
společnost, s.r.o., IČ:27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 
60, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na 
programu KinoSvět dne 20. ledna 2014 od 6:33:10 hodin, se dopustil možného porušení 
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboží, 
služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující 
herní službu, která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s 
ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her 
nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
18. února 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností Hudební televize, s.r.o., IČ: 
28938071, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, správní 
řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu 
Retro Music Television dne 20. ledna 2014 od 6:21:09 hodin, se dopustil možného 
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama 
zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující 



herní službu, která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s 
ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her 
nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.  

12-0-0 

12. 0078(2014): Kvóty pro evropská díla 2013 

-  Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programech provozovatelů celoplošného televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím 
družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2013. 

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 STARS.TV s.r.o., IČ: 29452538, sídlem: Okrajová 1356/19, 
73601, Havířov, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl žádné údaje o evropských dílech, 
evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských 
nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2013 na programu STARS.TV a rovněž 
neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2013 na programu 
STARS.TV. 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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: Stavební 992/1, 
70800, Ostrava, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť v přehledech, jimiž poskytl údaje o odvysílaných evropských dílech na 
programu TV Pohoda (POHODA – RELAX) za rok 2013, neidentifikoval výrobce těchto 
děl. 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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, 
sídlem: Na žertvách 132/24, 18000, Praha 8, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Prima love v 
roce 2013 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla. 
Podíl těchto děl činil v roce 2013 na programu Prima love pouze 34,63 % z celkového 
vysílacího času.  

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 FILM EUROPE, s.r.o., IČ:28922921, sídlem: Branická 
1950/209, 140 00, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence spis. zn. 
2010/1085/FIA/FIL, ve znění pozdějších změn, opravňující k provozování programu 
Film Europe Channel, neboť na tomto programu v roce 2013 byla zastoupena evropská 
nezávislá tvorba mladší 5 let 24 % z vysílacího času vyhrazeného pro vysílání 



evropských nezávislých děl, zatímco licence vyžaduje, aby tato díla byla zastoupena 
minimálně 30% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2014.  

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 možné 
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 2013, resp. neidentifikoval všechna odvysílaná evropská díla a jejich výrobce, jak 
vyžaduje 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 THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, společnost s 
ručením omezeným, IČ: 24157031, sídlem: Lomnického 1705/5, 14000, Praha 4, na 
porušení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v roce 2013 nevyhradil pro evropská díla 
nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. Na programu 
DISNEY CHANNEL (Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina) tvořila evropská díla 20,7 % 
celkového vysílacího času, na programu DISNEY CHANNEL (ČR, SR, Maďarsko) 12,44 
% celkového vysílacího času, na programu DISNEY CHANNEL (Polsko) 21,14 % 
celkového vysílacího času, na programu DISNEY JUNIOR 35,52 % celkového 
vysílacího času a na programu DISNEY XD 18,86 % celkového vysílacího času. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2014.  

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 Pavla Kalistu, Radinovy 39, Klatovy, PSČ 339 01, IČ 
64181871, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl žádné údaje o evropských dílech, evropských 
dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských nezávislých 
výrobců odvysílaných v roce 2013 na programu FILMpro a rovněž neposkytl údaje o 
počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2013 na programu FILMpro. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

12-0-0 

13. 1037(2013): Plnění podpory evropské tvorby poskytovatelů AVMSnV za rok 2013 

-  Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory 
evropské tvorby poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 
2013 

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 službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele TP Pohoda s.r.o., 
IČ: 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel evidované 
audiovizuální mediální služ´by na vyžádání nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění 



povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2013. Rada 
stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

14. 0095(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 4/2014 (25 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 27. ledna 2014 do 10. února 2014: FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima COOL – pořad Jmenuji se Earl, 27. ledna 2014 od 17:10; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – pořad Škoda lásky, 2. února 2014 od 20:00 hodin; Simply You 
Pharmaceuticals/HEMOSTOP Synbio, sponzorský vzkaz, 30. ledna 2014 od 21:06:30 
hodin na programu NOVA; 4. ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – reportáž „Hledání ztracených 
zvířat“ v pořadu Události, 28. prosince 2013 od 19:00 hodin; 5. ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– reportáž o Činoherním studiu v Ústí nad Labem v pořadu Události v kultuře, 1. února 
2014 od 23:35 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Máte slovo, 16. ledna 2014 od 
21.25 hodin; 7. ČESKÁ TELEVIZE/ČT ART – pořad Tečka páteční noci, 31. ledna 2014 
od 22:40 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – pořad Přestávka, z 31. ledna 2014 od 19:15 
hodin; ČESKÁ TELEVIZE/NESPECIFIKOVANÝ PROGRAM – demonstrace na 
Ministerstvu spravedlnosti, 30. ledna 2014; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Události, 
komentáře, 7. února 2014 od 22:00 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Otázky 
Václava Moravce, dne 2. února 2014 od 12:00 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – pořad 
Sexy šance, 28. ledna 2014 kolem 23.30 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV - nekalé 
praktiky při interaktivních telefonických soutěžích; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – pořad 
Cenokat, 30. ledna 2014 od 06:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – pořad 
Smrtonostná past 1, 2. ledna 2014 od 10:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – 
pořad Partie, 2. února 2014 od 11:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - pořad 
Očima Josefa Klímy, 29. ledna 2014 od 21:25 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
ZOOM – soutěž na webu programu; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – hlasitost 
reklamy, 3. února 2014 kolem 00:55 hodin; CET 21 spol.s r.o./NOVA – reportáž 
Zbytečný hazard se zdravím dětí“v pořadu Televizní noviny, 15. ledna 2014 od 19:30; 
MAGNESIA – nevhodná reklama; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - pořad Místo 
činu: Mnichov, 6. února 2014 od 15:30 hodin. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 
2014 odvysílal od 17:10 hodin na programu Prima COOL pořad Jmenuji se Earl, jenž 
obsahoval vulgarismus „do prdele“ (v čase 03:23 minut od začátku pořadu), 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.  

10-1-0 

-  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 2. února 2014 od 
20:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Škoda lásky, který obsahoval vulgarismy 
a nadávky „hajzle“ (v čase 23:54 minut od začátku pořadu), „kurvy“ (25:53) a “svině“ 
(29:04), 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.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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) žádá 
společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, 
Roháčova 188/37, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve věci stížnosti na obchodní sdělení – označení sponzora HEMOSTOP 
Synbio, odvysílané dne 30. ledna 2014 od 21:06:30 hodin na programu NOVA. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

15. 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 
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 18. února 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení vedené pro možné 
porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., zařazením bloku reklamy 
(čítající dva reklamní spoty § Pilsner Urquell a Hypotéka Klasik od KB), do vysílání 
programu ČT1 dne 27. dubna 2013 od 20:04:53 hodin, neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. 

12-0-0 

16. 2010/388/LOJ/HBO: HBO Europe s.r.o.; Cinemax/Sejmi eso/7.2.2010/21:40 - 100 
000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2014 č.j. 
5 A 44/2011-66-72, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí Rady spis. 
zn. 2010/388/LOJ/HBO, č.j.: LOJ/3981/2010, jímž byla provozovateli HBO Europe, s. r. 
o. (dříve HBO Česká republika, spol. s r. o.) uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se odvysíláním pořadu Sejmi Eso dne 7.února 2010 od 21:40 hodin na programu 
CINEMAX dopustil porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
které ukládá povinnost 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 

17. 2009/1148/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Nejúžasnější videa světa 
II/16.3.2008/14:20 - SPOJENÍ 2008/614-615 - 2x 200 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. ledna 2014, 
č.j. 6 As 9/2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost FTV Prima, spol. s r.o. proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2012 č.j. 10 A 5/2010, kterým 
byla zamítnuta žaloba FTV Prima, spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady ze dne 3. 11. 2009, 
č. j. 7533/09, o uložení pokuty ve výši 400.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. f) a 
g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. 
března 2008 od 14:20 hodin na programu Prima televize. 

12-0-0 



18. 2012/268/had/Alt: OMEGA PHARMA a.s.; multiIMUN AKUT/15.1.2012/TV 
BARRANDOV-rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 98/2013 ze 
dne 17. ledna 2014, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti OMEGA 
PHARMA a. s., (dříve OMEGA ALTERMED a. s.) proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 25. 4. 2013, č. j. 8 A 177/2012 ze dne 25. 4. 2013, jímž byla zamítnuta 
žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. had/4032/2012 ze dne 30. 10. 2012 o uložení sankce 
ve výši 800 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt vitamíny multiIMUN s premiérou vysílání 
dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hodin na programu Televize Barrandov a dále reprízované 
do 13. 2. 2012. 

12-0-0 

19. 2012/114/had: Unicampus o. s. - rozsudky Nejvyššího správního soudu 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 9 As 134/2013 ze dne 
23. ledna 2014, kterým byla zamítnuta kasační stížnost stěžovatele Unicampus, o. s. 
proti usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí žaloby občanského sdružení 
Unicampus, o. s. ve věci rozhodnutí Rady ze dne 30.10.2012, sp. zn./Ident.: 
2012/268/had/Alt, č.j. had/4032/2012 a ze dne 31.10.2012, sp. zn. /Ident.: 
2012/134/had/WAL, č.j. had/3970/2012. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 9 Ans 11/2013 ze dne 
9. ledna 2014, kterým bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 
2013, č. j. 6 A 144/2012 ve věci žaloby proti nečinnosti Rady v případě podnětu 
občanského sdružení Unicampus o. s., vztahujícího se k obchodnímu sdělení 
OSCILLOCOCCINUM. 

11-0-0 

20. 0867(2013): Československá filmová společnost, s.r.o.; Československá filmová 
společnost, s.r.o./CS mini/obchodní sdělení Čteme s Librexem/30.6.2013/08:02 hod. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s. r. 
o. ze dne 28. ledna 2014 na upozornění č.j. LOJ/50/2014 sp.zn.: 0867(2013), jímž byl 
provozovatel upozorněn na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. června 2013 v čase od 08:02 hod 
odvysílal na programu CS mini teleshopping "Čteme s Librexem", označený jako 
"komerční prezentace". Provozovatel tak porušil povinnost, aby reklamy a teleshopping 
byly ve vysílání snadno rozeznatelné, označením teleshoppingu "komerční prezentace" 
byla rozeznatelnost tohoto typu obchodního sdělní pro diváka znesnadněna a divák 
mohl být uveden v omyl o povaze tohoto obchodního sdělení 

12-0-0 

21. 0003(2014): Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR – zákonnost distribuce 
přípravků s obsahem konopí, které deklarují léčebné účinky konopí 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci posouzení 
přípravku Mentholka, který byl prezentován jako léčivý přípravek v rámci označení 
sponzora, které bylo odvysíláno dne 16. 9. 2013 v čase 18:03:49 hodin na programu 
Prima. 

12-0-0 

-  Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci posouzení charakteru 
přípravku Mentholka, dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech, v kontextu prezentace 
jeho léčebných účinků v rámci obchodního sdělení, které bylo odvysíláno dne 16. 9. 
2013 v čase 18:03:49 hodin na programu Prima. 

12-0-0 

22. 0863(2013): Stanice O, a.s.; Vysvětlení/ocko.tv 



-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Stanice O, a.s., IČ 26509911, 
se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha, spočívající ve sdělení z jakého důvodu 
Radě neoznámil poskytování služby na adrese www.ocko.tv 

12-0-0 

-  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 Stanice O, 
a.s., ze dne 3. února 2014, doručeného Radě dne 6. února 2014, toto potvrzení: 
Poskytovatel Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 
Praha, byl dne 18. 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 Óčko.tv, umístěná na internetové adrese 
www.ocko.tv 

12-0-0 

23. 0912(2013): Petr Uher; Žádost o podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení pana Petra Uhera, IČ 675 49 799, bytem v 
Břeclavi, J. Palacha 34, PSČ 690 02, spočívající ve sdělení z jakého důvodu Radě 
neoznámil poskytování služby na adrese www.tvfenix.cz 

12-0-0 

-  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 Petra 
Uhera, ze dne 29. ledna 2014, doručeného Radě dne 31. ledna 2014, toto potvrzení: 
Poskytovatel Petr Uher, IČ 675 49 799, bytem v Břeclavi, J. Palacha 34, PSČ 690 02, 
byl dne 18. 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 TV Fenix, umístěná na internetové adrese 
www.tvfenix.cz 

12-0-0 

24. 0109(2014): R MEDIA, spol. s r.o.; Zápis nelineární služby Noviny Kraj Vysočina 

-  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 R MEDIA 
spol. s r. o., ze dne 23. ledna 2014, doručeného Radě dne 24. ledna 2014, toto 
potvrzení: Poskytovatel R MEDIA, spol. s r. o., IČ: 481 12 135, se sídlem v Praze, 
Pernerova 673/47, PSČ 186 00, byl dne 18. 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 1. března 2014 pod 
názvem Noviny Kraj Vysočina, umístěná na internetové adrese www.ikrajvysocina.cz 

12-0-0 

25. 0110(2014): Kulturní magazín Zoom, o.s.; Zápis nelineární služby Kulturní magazín 
Zoom 

-  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 Kulturní 



magazín Zoom, o. s., ze dne 29. ledna 2014, doručeného Radě dne 4. února 2014, toto 
sdělení: Kulturní magazín Zoom, o. s., IČ: 013 63 638, se sídlem v Havlíčkově Brodu, U 
Šlapanky 3569, PSČ 580 01, byl dne 18. 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 1. září 2007 pod názvem Kulturní 
magazín Zoom, umístěná na internetové adrese www.magazínzoom.cz 

12-0-0 

26. 0111(2014): Ondřej Rázl; Zápis nelineární služby Ondřej Rázl 

-  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 Ondřeje 
Rázla, ze dne 29. ledna 2014, doručeného Radě dne 4. února 2014, toto sdělení: 
Ondřej Rázl, IČ: 874 61 951, bytem v Havlíčkově Brodu, U Šlapanky 3569, PSČ 580 01, 
nebyl dne 18. 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 

12-0-0 

27. 0801(2013): Weby provozovatelů televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů z pohledu zákona o AVMSnV 

-  Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek provozovatelů televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů z pohledu zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.  

12-0-0 

28. 0112(2014): T-Mobile Czech Republic a.s.; Výmaz AVMSnV Videozóna 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele T-Mobile Czech Republic a.s./Videozóna (vz.t-
zones.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

12-0-0 

29. 0113(2014): o.s. UK media; Výmaz AVMSnV Ukáčko.tv 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele o.s. UK media/Ukáčko.tv (www.ukacko.tv) z 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

12-0-0 

30. 0114(2014): WBI Systems a.s.; Výmaz AVMSnV Odborný web školicího střediska 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele WBI Systems a.s./Odborný web školicího 
střediska (learning.wbi.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání 

12-0-0 

31. 0115(2014): SPORTSTREAM s.r.o.; Výmaz AVMSnV SPORTSTREAM 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele SPORTSTREAM s.r.o./SPORTSTREAM 
(www.sportstream.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání 

12-0-0 

32. 0116(2014): Spolek pro občanskou informovanost; Výmaz AVMSnV Svobodná 
internetová TV 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost/Svobodná 
internetová TV (www.webvize.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání 

12-0-0 



33. 0117(2014): NTv Pictures s.r.o.; Výmaz AVMSnV Našetelevize.cz 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele NTV Pictures s.r.o./Našetelevize.cz 
(www.nasetelevize.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání 

12-0-0 

34. 0118(2014): Mynařík Lukáš; Výmaz AVMSnV Loupák.cz 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Mynařík Lukáš/Loupák.cz (www.loupak.cz) z 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

12-0-0 

35. 2013/704/DOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.- sdělení o ukončení poskytování služby 
nelineární služby VIDEA Z VILY 

-  Rada se seznámila s oznámením společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15 908, 
se sídlem v Praze 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání pod názvem VIDEA Z VILY, umístěné na 
internetové adrese http://iprima.cz/vyvoleni/videa-z-vily 

12-0-0 

36. 2013/154/zab/Sta: InFin, s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO PRAHA - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a zvýšení výkonu vysílače Praha 
95,7 MHz z 1 kW na 2 kW - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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, InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Praha, 
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO 
PRAHA (licence Ru/117/04) spočívající ve změně souřadnic stanoviště a zvýšení 
výkonu vysílače na kmitočtu Praha 95,7 MHz, z 1 kW na 2 kW, ze souřadnic: 14E2622 / 
50N0259 na souřadnice: 14E2827 / 50N0442, toto rozhodnutí: Rada neuděluje 
provozovateli InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 
00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO PRAHA 
(licence Ru/117/04) spočívající ve změně souřadnic stanoviště a zvýšení výkonu 
vysílače na kmitočtu Praha 95,7 MHz, z 1 kW na 2 kW, ze souřadnic: 14E2622 / 
50N0259 na souřadnice: 14E2827 / 50N0442 z důvodu negativního stanoviska 
Českého telekomunikačního úřadu 

9-0-0 

37. 2013/684/zab/HAM: HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Kroměříž 90,9 MHz alt. 95,7 
MHz, alt. 103,3 MHz / 50 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Kroměříž 2 103,3 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila 
změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Kroměříž 2 103,3 MHz / 50 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas. Rada neuděluje souhlas 
provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 
97/7, PSČ 779 00 se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence 
Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 



rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kroměříž 2 103,3 MHz / 50 W, neboť tato 
změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a to kvůli 
nedostatečnému přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být 
rozhlasovým vysíláním pokryto, neboť žadatel na daném území již vysílá a přidělení 
takového souboru technických parametrů by tak vedlo k neefektivnímu využívání 
kmitočtového spektra 

9-1-0 

38. 2013/1001/FOL/Rád: Rádio Pálava s.r.o./Rádio Jih; změna rozsahu mluveného 
slova z 12% na 5-14%_rozhodnutí ve věci 

-  Rada neuděluje provozovateli Rádio Pálava s. r. o., IČ: 26230780, se sídlem 
Brněnská 38/3163, 695 01 Hodonín, souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Jih (licence č.j.: 2008/1043/CUN/Int ze dne 7. 12. 2010), spočívající ve změně podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ve změně licenčních podmínek, 
konkrétně ve snížení podílu mluveného slova z původních 10% na rozpětí podílu 
mluveného slova 5 – 14 % (včetně selfpromotion prvků vysílání), neboť v souladu s § 21 
odst. 3, věta čtvrtá by požadovaná změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení  

12-0-0 

39. 2013/968/zab: Route Radio s.r.o. - licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 100 W - odmítnutí žádosti 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v 
souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vydává toto rozhodnutí. 
Rada odmítá žádost společnosti Route Radio s.r.o. IČ: 27852474, se sídlem Stavební 
992,PSČ 708 00, Ostrava Poruba, o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání se souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W se lhůtou pro 
doručení žádostí do 15. ledna 2014 neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě 

12-0-0 

40. 2013/942/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / RADIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY; 20. 9. 
2013, 0.00-24.00 hodin, analýza – po vyjádření provozovatele 

-  Rada bere na vědomí vyjádření provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. ze dne 2. 1. 
2014 ve věci možného neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 20. 9. 2013 v čase od 0.00 do 24.00 hodin na programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ 
ČECHY nedodržel zavazující znění základní programové specifikace („Hudebně 
informační program, lidová hudba – lidové rádio“) a nesplnil podmínku podílu country 
hudby a folku ve výši 50-70 % z celkového objemu hudebního vysílání, a návrh 
provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. ze dne 29. 1. 2014 na provedení důkazu ve 
správním řízení týkajícího se téže věci 

12-0-0 

-  Rada stanoví další postup v tomto řízení dle rozpravy 

12-0-0 

41. 2014/135/STR/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o.; porušování licenčních podmínek_10% 
domácí hudební tvorby 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 1042/2014) provozovatele EVROPA 2, s.r.o. ve 
správním řízení zahájeném pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, že ve dnech 10. října 2013 a 5. listopadu 2013 nezařadil 
do vysílání programu EVROPA 2 (licence Ru/113/01) domácí tvorbu v rozsahu alespoň 
10% z celkového hudebního vysílání. 



12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě 
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 18. února 
2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem EVROPA 2, s.r.o., IČ: 15891283, 
sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 00 Praha, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 60 odst. 2 písm. g), spočívající v nedodržení licenčních podmínek, kterého 
se provozovatel mohl dopustit tím, že ve dnech 10. října 2013 a 5. listopadu 2013 
nezařadil do vysílání programu EVROPA 2 (licence Ru/113/01) domácí tvorbu v 
rozsahu alespoň 10% z celkového hudebního vysílání, neboť porušení zákona nebylo 
prokázáno. 

12-0-0 

42. 0849(2013): ASKO - NÁBYTEK, spol. s r. o./RÁDIO IMPULS/12.9.2013/15:17:26 
/Asko nábytek/klamavá reklama_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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje 
se společností ASKO - NÁBYTEK, spol. s r. o., IČ 41193946, Nákupní 444/6,10200 
Praha 10 – Štěrboholy, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy Asko 
nábytek „neplatíte DPH sleva 21% + 5% extra sleva", která byla odvysílána dne 12. září 
2013 v 15:17:26 hodin na programu RÁDIO IMPULS, se mohl dopustit porušení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, 
která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť zejména může ovlivnit spotřebitele tak, že 
učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil 

12-0-0 

43. 0119(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 913/2014) posluchače na poměr anglicky a česky 
zpívaných skladeb na programu ČRo 1 - Radiožurnál (1); Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 780/2014) posluchače na rušení pořadů na regionálních programech 
Českého rozhlasu (ČRo Vysočina) (2); Rada se seznámila se stížností (č.j. 780/2014) 
posluchače na údajné porušování licenčních podmínek programu RÁDIO JIHLAVA, 
spočívající v nezařazování skladeb žánru folk a country (4); Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 820/2014) posluchačky na údajně klamavou reklamu, která byla 
odvysílána dne 29. ledna 2014 od 00:00 hodin na programu BBC (5); 

12-0-0 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 589/2014) posluchače na část zpravodajské 
relace odvysílané dne 26. ledna 2014 od 10:00:25 do 10:00:47 na programu Český 
rozhlas Dvojka a s její analýzou a shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb. 
nedošlo (3). 

12-0-0 

44. 0136(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 10. února 2014, 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 105,0 MHz Zlín) dne 10. února 2014, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program City 93.7 FM; 93,7 MHz Praha) dne 10. února 2014, 
HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne 10. února 2014, První 
rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 10. února 2014, 



Agentura TRS spol. s r.o. (program Radio 1; 91,9 MHz Praha) dne 10. února 2014 a 
Radio Investments s.r.o. (program Radio Spin; 96,2 MHz Praha) dne 10. února 2014 

12-0-0 

45. 0130(2014): NONSTOP, s.r.o._Rádio Krokodýl, 2.1. 2014, 00:00-24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Rádio Krokodýl provozovatele 
NONSTOP, s.r.o. ze dne 2. 1. 2014 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo 
v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami.  

12-0-0 

46. 2013/322/FOL/Jan: Jana Pokorná; 18.2.2013/8:30:24,11:27:08 a 13:57:18/ RADIO 
ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)/doplňky stravy M. J. Beta/absence "doplněk 
stravy"_POKUTA 10 000,- Kč_žádost o splátkový kalendář 

-  Rada v souladu se žádostí paní Jany Pokorné, IČ:88060934, s místem podnikání 
Marie Majerové 645, 736 01 Havířov, souhlasí s navrhovaným splátkovým kalendářem 
(splátky 1000 Kč měsíčně), který slouží na splacení pokuty ve výši 10 000,- Kč, která 
byla paní Janě Pokorné uložena pro zadání reklamy na doplňky stravy M. J. Beta, 
odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 
hodin na programu RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava) a zadáním které se žadatelka 
dopustila porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého 
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře 
čitelný, text "doplněk stravy" 

12-0-0 

47. 0091(2014): AIDEM a.s. / Brno TV - televizní vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů – žádost o ukončení platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli AIDEM a.s. /, IČ: 276 95 964, se sídlem Brno 
- Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00 zanikla dne 5. února 2014 dle § 24, písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu Brno TV 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů udělené rozhodnutím, sp. 
zn.: 2011/30/FIA/AID, č. j.: FIA/886/2011, ze dne 8. března 2011, dle žádosti ze dne 27. 
ledna 2014, č.j.: 660. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení.  

12-0-0 

48. 0092(2014): AIDEM a.s. / Brno TV - televizní vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T – žádost o ukončení platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli AIDEM a.s. /, IČ: 276 95 964, se sídlem Brno 
- Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00 zanikla dne 5. února 2014 dle § 24, písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu Brno TV 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T udělené rozhodnutím, 
sp. zn.: 2012/894/sve/AID, č. j.: sve/2274/2013, ze dne 14. května 2013, dle žádosti ze 
dne 27. ledna 2014, č.j.: 660. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 

11-0-0 

49. 0096(2014): InzertMax s. r. o./Inzert TV - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů - žádost o ukončení vysílání ke dni 31. ledna 2014 - zánik platnosti 
licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli InzertMax s. r. o., IČ 28894880, sídlo: Praha 2 
– Vinohrady, Perucká 2525/21b, PSČ 120 00, zanikla ke dni 31. ledna 2014, dle § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.(na základě žádosti o ukončení vysílání ze dne 28. 
ledna 2014, doručené Radě pod č.j. 778), licence č.j.sve/3384/2012, spis. zn.: 
2012/616/sve/Inz ze dne 18. září 2012, k provozování televizního vysílání programu 
Inzert TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.  

12-0-0 



50. 0105(2014): FRANEL MUSIC, v.o.s./BESKYDSKÁ TELEVIZE/BESKYDSKÁ 
TELEVIZE – Frýdek Místek/BESKYDSKÁ TELEVIZE – Metylovice - televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence 

-  Rada konstatuje, že provozovateli FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ 258 29 963, se sídlem 
Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 1323, PSČ 744 01, zanikla dne 4. února 2014 podle § 
24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu BESKYDSKÁ TELEVIZE/BESKYDSKÁ TELEVIZE – Frýdek 
Místek/BESKYDSKÁ TELEVIZE – Metylovice/šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j.: Ru/322/18 ze dne 24. srpna 2002, ve znění 
pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydá osvědčení. 

12-0-0 

51. 2014/139/FIA/AID: AIDEM a.s./ Brno TV - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů – převod podílu ve společnosti na třetí osobu a s tím související 
změny – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli AIDEM a.s. IČ: 276 95 964, sídlo Brno, Židenice, 
Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 
Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.: 
2008/166/sve/AID, č.j. sve/1519/08, ze dne 26. února 2008, spočívající ve změně 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, změně výše vkladu jednotlivých akcionářů, jejich 
obchodních podílů, seznamu akcionářů v souvislosti s převodem podílu ve společnosti 
na třetí osobu, dle podání ze dne 10. února 2014, č.j.: 1147  

11-0-0 

52. 2014/11/zem/T-M: T-Mobile Czech Republic a.s.; řízení o registraci - převzaté 
rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů  

-  Rada registruje společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem 
Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00. jako provozovatele převzatého rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah 
vysílání - výčet katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle 
vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny 
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; 
programová nabídka: programy rozhlasové - české veřejnoprávní: ČRo 1 Radiožurnál, 
ČRo 2 Dvojka, ČRo 3 Vltava, ČRo Plus, ČRo Wave, ČRo D-dur, ČRo Jazz, ČRo Rádio 
Junior, ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo 
Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo 
Region, Středočeský kraj, ČRo Region, Vysočina; programy televizní - české 
veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, ČT Art, ČT : D (Déčko), ČT HD; 
programy české - licencované: Televize Barrandov, CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, 
CS mini, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, DOKU CS, FAJNROCK TV, FASHION 
TV, Film Europe Channel, GOLF CHANNEL, GOLF CHANNEL CS, HBO (HBO HD), 
HBO 2, HBO Comedy, HOROR FILM, Kino CS, kinoSvět, LADY BOX, Leo TV, 
Minimax, Megamax, MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE, MTV European, 
MUZIKA CS, Nickelodeon, NOVA (NOVA HD), Nova Cinema, fanda, SMÍCHOV, Nova 
Sport (Nova Sport HD), O (Óčko), Óčko Expres, Óčko Gold, RELAX, Prima televize, 
Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Rebel, Retro Music Television, ŠLÁGR TV, 
Spektrum, SPORT 2 (SPORT 2 HD), SPORT 5, Telka, Tv NOE, TV Paprika, VH 1 
European, VH 1 Classic European; programy televizní - zahraniční veřejnoprávní: 3sat, 
ARD (Das Erste), ARTE (Associatin Relative á la Télévision Européenne), BBC World 
News, Canal 24 horas, DW-TV (Deutche Welle TV), France 2, France 3, France 4, 
France 5, France 24, ORF 1, ORF 2, RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, STV 1 - Jednotka, 
STV 2 - Dvojka, STV HD, TV 5 Monde, TVE1, TVE2, TVE Internacional, TV POLONIA, 
TVP 1, TVP 2, TVE Internacional (Polsko), VCTV1 (VTV), VCTV2 (VTV), VCTV3 (VTV), 
VCTV4 (VTV), VCTV5 (VTV), ZDF, ZDF theaterkanal, ZDF neo; programy zahraniční 



licencované: Animal Planet, Animal Planet HD, Animax, AXN (Central Europe), AXN 
Black (Central Europe), AXN White (Central Europe), Baby TV, Bloomberg, Boomerang, 
CN (Cartoon Network), CBS Drama, CBS Reality, CNBS, CNN International, Discovery 
Channel, Discovery HD Showcase, ID: Investigation Discovery, Discovery Science, 
Discovery World, Docubox HD, Duck TV, Euronews, Eurosport, Eurosport 2, Extreme 
Sports Channel, Fashionbox HD, Fightbox HD, Filmbox, Filmbox HD, Filmbox Extra, 
Filmbox Family, Filmbox Plus, Fishing & Hunting, Film Plus (Film+), Fine Living, Food 
HD, GINX, History Channel, History Channel HD, JimJam, JOJ (JOJ TV), JOJ Plus, TV 
MARKÍZA, MTV 2, MTV Live HD, MTV Dance, MTV Hits, Musiq 1, n-tv, N24, National 
Geographic, National Geographic HD, NAT GEO Music, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild 
HD, Outdoor HD, ProSieben (Pro 7), RTL, RTL II, Sat.1, Shorts TV, Sky News, 
Spektrum Home, Sport 1, Super RTL, TA3, TCM (Turner Classic Movies), TLC, Travel 
Channel, Travel Channel HD, TV Doma, Tunebox HD, TV Paprika, VH 1 Classic; 
erotické: Adult Channel 23:00 – 05:00 h), Blue Hustler, Darling!TV, Erox HD, Eroxxx 
HD, Hustler, Playboy TV, Private Spice, XXX xtreme s časovým rozsahem vysílání 
22:00 – 06 00 h; ruské: Dom Kino, Muzyka Pervogo, Pervyj kanal (Channel One 
Russia), Vremja: dalekoe i blizkoe, Karusel; v rozsahu dle žádosti č.j. 13085 doručené 
dne 27. prosince 2013, ve znění podání doručeného dne 31. ledna a 10. února 2014, 
č.j. 864 a 1150.  

12-0-0 

53. 2014/125/sve/Cen: CentroNet, a.s.- převzaté vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - změna seznamu akcionářů - předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli CentroNet, a.s., IČ 26165473, sídlo Praha 8, 
Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci 
č.j. Rg/183/00 ze dne 21. listopadu 2010, dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně seznamu akcionářů na ECO-INVEST, a.s., IČ 36409111, 
sídlo: Bratislava, Námestie SNP – Obchodná ulica 2-6, Slovenská republika, počet akcií 
226 666 kusů/ 226 666 hlasů; dle podání č.j. 1043, doručeného dne 6. února 2014. 

10-0-0 

54. 0104(2014): T-Systems Czech Republic a.s.; převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace (zánik 
právnické osoby) 

-  Rada konstatuje, že dne 1. ledna 2014 zanikla podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., (v důsledku realizace fúze sloučením se společností T-Mobile 
Czech Republic a.s., IČ 649 49 681) registrace společnost T-Systems Czech Republic 
a.s., IČ 610 59 382, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, PSČ 140 21, k 
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, č.j. zem/5621/06, spis. zn.: 2006/174/zem/T-S, ze dne 1. srpna 2006, ve znění 
pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydá nástupnické společnosti T-mobile 
Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 
00, osvědčení o ukončení platnosti předmětné registrace v souladu s § 154 správního 
řádu.  

12-0-0 

55. 0121(2014): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové 
nabídky 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 25619471, sídlo: 
Příbram, Pod Hvězdárnou 453/0, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, sp. zn. 2009/333/koz/TEL ze dne 24. března 2009, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový 
program RADIO 1; v rozsahu dle podání č.j. 988 doručeného dne 5. února 2014. 

12-0-0 



56. 2012/309/sve/PAN: stížnost Karla Urbánka na zastavení správního řízení se 
stavebním bytovým družstvem PANORAMA 

-  Rada se seznámila se stížností pana Karla Urbánka na zastavení správního řízení se 
stavebním bytovým družstvem PANORAMA a schvaluje návrh odpovědi  

12-0-0 

57. 0101(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 5 oznámeními provozovatelů vysílání 

12-0-0 

58. 0127(2014): Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

-  Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12-0-0 

59. 0132(2014): Nabídka spolupráce  

-  Rada bere na vědomí informaci o návrhu arménského regulačního orgánu.  

12-0-0 

60. 0138(2014): Skupina evropských regulačních orgánů pro AVMS 

-  Rada pověřuje účastí na setkání Skupiny evropských regulačních orgánů AVMS v 
Bruselu: JUDr. Kalistovou 

12-0-0 

61. 0076(2014): 39. zasedání EPRA ve dnech 4. - 6. června 2014 

-  Rada pověřuje účastí na 39. zasedání EPRA v Budvě: Bouška, Šenkýř 

11-0-0 

62. 0146(2014): Pracovní setkání se slovenskou RVR 

-  Rada schvaluje uspořádání pracovního setkání RRTV a RVR ve dnech 26. - 28. 3. 
2014. 

12-0-0 

63. 0929(2013): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Výroční zpráva RRTV 2013  

-  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 služeb na vyžádání za rok 2013 

12-0-0 

64. 0192(2014): Konference o ochraně dětí Atény 

- Rada pověřuje účastí na konferenci o ochraně dětí v Aténách: Ondrová, Richterová
            

          11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš  


