
Zápis z 5. zasedání, konaného dne 1. 3. 2016 

 
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Richterová, Novák, Svoboda, 
Burketová, Mencl, Zvěřinová, Poledníček 
Omluveni:  
Ověřovatel: Bartoš 

 

 

1. Schválení programu 5. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

10-0-0 

2. 2015/1087/PIM/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film; Překročení 
času reklamy - DOKAZOVÁNÍ - 13.30 hod. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/1087/PIM/Čes provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu časového úseku vysílání programu CS Film ze dne 09. září 2015 od 21:00 do 
22:00 hodin. 

10-0-0 

3. 2015/1016/had/KLE: KLEIA, s.r.o.; Imunocea/reklama/18.5.2015/8:30:27-léčebná 
tvrzení-DOKAZOVÁNÍ-14:25 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/1016/had/KLE provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Imunocea, odvysílaného dne 18. května 2015 v 
čase 8:30:27 hodin na programu ŠLÁGR TV.  

10-0-0 

4. 2015/406/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 90,0 MHz / 100 W - veřejné 
slyšení od 14:30  

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Blansko 3 90,0 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

10-0-0 

5. 2015/229/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Chotěboř 89,0 MHz / 100 W - veřejné 
slyšení od 14:45 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Chotěboř 89,0 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

10-0-0 

6. 2016/66/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO 2 Poland – řízení o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů - ústní jednání dne 1. března 2016, v 15.00 hodin  

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: HBO 2 Poland; základní programová specifikace: Televizní 
program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk 



vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového 
systému: mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy a vysílání prostřednictvím 
dálkového přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání: na základě smlouvy o 
předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání (včetně družicového 
převzatého vysílání), prostřednictvím set top boxů nebo jiných obdobných zařízení, 
případně zabezpečených aplikací, poskytnutých těmito provozovateli převzatého vysílání 
a prostřednictvím www.hbogo.eu/live, v rozsahu žádosti ze dne 21. ledna 2016, č.j.: 
RRTV/733/2016-P.  

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Polsko, o udělení licence 
společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 2 Poland, šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Televizní program 
zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií. 

10-0-0 

7. 2016/67/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO 2 Adria – řízení o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů - ústní jednání dne 1. března 2016, v 15.10 hodin  

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: HBO 2 Adria; základní programová specifikace: Televizní 
program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Bulharsko, Bosna a 
Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko; hlavní jazyk 
vysílání: chorvatština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového 
systému: mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: 
na základě smlouvy o předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání (včetně 
družicového převzatého vysílání), prostřednictvím set top boxů nebo jiných obdobných 
zařízení, případně zabezpečených aplikací, poskytnutých těmito provozovateli 
převzatého vysílání, v rozsahu žádosti ze dne 21. ledna 2016, č.j.: RRTV/732/2016-P.  

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, 
o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 2 Adria, 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 
specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických 
studií. 

10-0-0 

8. 2016/62/SMU/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO 3; řízení o udělení licence k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ústní 
jednání dne 1. března 2016 v 15:20 hodin 

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na dobu 12 let; označení (název) programu: HBO 3; základní programová 
specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických 
studií; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně, hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: mezinárodní 



soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: IP připojení k 
přístupovému bodu na základě smlouvy o předplatném programu s provozovateli 
převzatého vysílání (včetně družicového převzatého vysílání) a to prostřednictvím set top 
boxů nebo jiných obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých 
těmito provozovateli převzatého vysílání; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/736/2061-P 
doručené dne 21. ledna 2016 a upřesnění ze dne 27. ledna 2016 č.j. RRTV/837/2016-P. 

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, tzn. Slovenskou republiku a 
Maďarsko, o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00, k provozování televizního vysílání programu 
HBO 3, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 
programovou specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu 
amerických studií. 

10-0-0 

9. 2016/61/SMU/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO 3 Poland, řízení o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů; ústní jednání dne 1. března 2016 v 15:30 hodin 

-  Rada uděliuje společnosti HBO Europe, s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na dobu 12 let; označení (název) programu: HBO 3 Poland; základní 
programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu 
amerických studií; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Polská republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk 
vysílání: polský jazyk, identifikace přenosového systému: a) mezinárodní soukromé 
telekomunikační okruhy, informace o přístupu k vysílání: IP připojení k přístupovému 
bodu na základě smlouvy o předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání 
(včetně družicového převzatého vysílání) a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných 
obdobných zařízení (případně zabezpečených aplikací) poskytnutých těmito 
provozovateli převzatého vysílání; b) dálkový přístup – internet, informace o přístupu k 
vysílání: www.hbogo.eu/live, v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/734/2061-P doručené dne 
21. ledna 2016. 

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, tzn. Polskou republiku, o udělení 
licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 
1037/49, PSČ: 170 00, k provozování televizního vysílání programu HBO 3 Poland, 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 
specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických 
studií. 

10-0-0 

10. 2016/63/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO 3; řízení o udělení licence - televizní 
vysílání šířené prostřednictvím družice - ústní jednání dne 1. března 2016, 15:40 h 

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: HBO 3; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na 
filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu dle žádosti ze dne 21. ledna 2016, č.j. 
RRTV/737/2016-P.  



10-0-0 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Maďarsko, o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 3 
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Televizní program 
zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií. 

10-0-0 

11. 2016/64/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO 3 Romania; řízení o udělení licence - 
televizní vysílání šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - ústní 
jednání dne 1. března 2016, 15:50 h 

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: HBO 3 Romania; základní programová specifikace: 
Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko, 
Moldávie; hlavní jazyk vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
identifikace přenosového systému: mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; 
informace o přístupu k vysílání: IP připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o 
předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top 
boxů nebo jiných obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých 
těmito provozovateli převzatého vysílání; v rozsahu žádosti ze dne 21. ledna 2016, č.j. 
RRTV/735/2016-P.  

10-0-0 

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Rumunsko, o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 3 
Romania šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 
programovou specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu 
amerických studií. 

10-0-0 

12. 2016/65/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO 3 Adria; řízení o udělení licence - televizní 
vysílání šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - ústní jednání dne 1. 
března 2016, 16:00 h 

-  Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO 3 Adria; základní programová 
specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických 
studií; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, 
Srbsko; hlavní jazyk vysílání: chorvatština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
identifikace přenosového systému: mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; 
informace o přístupu k vysílání: IP připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o 
předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top 
boxů nebo jiných obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých 
těmito provozovateli převzatého vysílání; v rozsahu žádosti ze dne 21. ledna 2016, č.j. 
RRTV/731/2016-P.  

10-0-0 



-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských 
států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo převážně 
směřováno, tj. Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, o udělení licence společnosti HBO 
Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k 
televiznímu vysílání programu HBO 3 Adria šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů se základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený 
na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií.  

10-0-0 

13. 2015/352/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 91,6 
MHz / 200 W - Veřejné slyšení od 16:10 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České 
Budějovice 91,6 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové 
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

9-0-0 

14. 2015/988/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
se souborem technických parametrů Český Krumlov 100,0 MHz / 50 W– veřejné slyšení 
od 16.25 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Český Krumlov 100,0 MHz / 50 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

9-0-0 

15. 2015/416/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
se souborem technických parametrů Brno 97,6 MHz / 100 W – veřejné slyšení od 16.40 
hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno 97,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové 
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

9-0-0 

16. 2016/57/TIC/CET: CET 21 spol.s r.o.; Způsob informování o uprchlické krizi na 
programu NOVA v období od 24. srpna do 13. září 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o 
uprchlické krizi ve zpravodajských a publicistických pořadech na programu NOVA 
provozovatele CET 21 spol. s r.o. v období od 24. srpna do 13. září 2015 

11-0-0 

17. 2016/116/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Zpřístupňování televizního vysílání osobám 
se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem vyhodnocujícím 
zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 
2015 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na Hřebenech II, Praha 4 – Kavčí Hory, PSČ 140 70, na porušení § 
32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že v roce 2015 na programu ČT 
sport neopatřil alespoň 70% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro 



osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2015 na programu ČT sport opatřil 
skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením 67,3% odvysílaných 
pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2016, a to tak, aby na programu 
ČT sport za celý kalendářní rok 2016 bylo zpřístupněno alespoň 70% vysílaných pořadů 
skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na Hřebenech II, Praha 4 – Kavčí Hory, PSČ 140 70, na porušení § 
32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že v roce 2015 na programu ČT 
:D nezpřístupnil alespoň 10% vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, 
jelikož v roce 2015 na programu ČT :D zpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením 
8,8% vysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2016, a to tak, 
aby na programu ČT :D za celý kalendářní rok 2016 bylo zpřístupněno alespoň 10% 
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, 
sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5 – Kosíře, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že v roce 2015 na programech Óčko Gold 
a Óčko Expres nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým 
postižením, jelikož v roce 2015 na programech Óčko Gold a Óčko Expres nezpřístupnil 
pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. 
prosince 2016, a to tak, aby na programech Óčko Gold a Óčko Expres za celý kalendářní 
rok 2016 bylo zpřístupněno alespoň 2% vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým 
postižením 

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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, 
PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jaké jsou celkové podíly pořadů, které byly na programu 
RELAX v období roku 2015 zpřístupněny osobám se sluchovým (pořady opatřené titulky) 
a zrakovým (pořady opatřené audiopopisy) postižením vzhledem k faktu, že provozovatel 
za toto období vykázal pouze podíly vycházející z premiérově odvysílaných pořadů. 
Povinnost plynoucí z § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se však vztahuje na veškeré 
odvysílané pořady, tedy jak na pořady uvedené v premiéře, tak na pořady reprízované. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, 
Ostrava, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jaké jsou celkové podíly pořadů, které byly na 
programu Rebel v období roku 2015 zpřístupněny osobám se sluchovým (pořady 
opatřené titulky) a zrakovým (pořady opatřené audiopopisy) postižením vzhledem k faktu, 
že provozovatel za toto období vykázal pouze podíly vycházející z premiérově 



odvysílaných pořadů. Povinnost plynoucí z § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se však 
vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy jak na pořady uvedené v premiéře, tak na 
pořady reprízované. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy 

10-0-0 

18. 2016/107/vis/AID: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno TV dne 6. 
ledna 2016 v úseku 10-22 hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání Brno TV provozovatele AIDEM & Vyšší 
odborná škola televizní Brno a.s. ze dne 6. ledna 2016 v úseku 10-22 hodin. 

10-0-0 

-  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 vysílání AIDEM & Vyšší odborná škola televizní 
Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, PSČ 61500, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam programu Brno TV ze dne 6. ledna 2016 
v úseku 10-22 hodin záznam, který nebyl záznamem příslušného úseku vysílání v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, zejména ve druhé polovině záznamu 
chyběl zvuk, ve zbylé části záznamu byl zvuk výrazně nekvalitní a v celém záznamu byl 
nekvalitní také obraz, který neměl nastavený správný poměr stran obrazu a byl trhaný, a 
mohl se tak dopustit porušení povinnosti uchovávat v odvysílané podobě a v náležité 
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání AIDEM & Vyšší odborná škola 
televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, PSČ 
61500, o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílal 6. ledna 2016 v úseku 10-22 hodin 
program Brno TV výrazně odlišně oproti programovým podmínkám licence sp. zn. 
2008/166/sve/AID, zejména z jakého důvodu úsek obsahoval jen jeden přibližně 
7minutový zpravodajský pořad Žurnál, zatímco programové podmínky licence 
předpokládají vysílání denního zpravodajství cca 15 minut jak v Celostátní hodině, tak v 
Regionální hodině vysílání, z jakého důvodu nebyly obsaženy sportovní zprávy cca 5 
minut v Regionální hodině vysílání, a z jakého důvodu nebylo patrné členění vysílání do 
Celostátních hodin a Regionálních hodin, ale tematicky profilovaných bloků. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

19. 2016/84/KRO/ZAK: ZAK TV s.r.o.; Analýza záznamu vysílání programu TV ZAK ze 
dnů 3.–4. ledna 2016 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV ZAK ze dnů 3.–4. ledna 
2016 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se 



sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, správní řízení z moci úřední pro možné porušení 
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 3.–4. ledna 2016 vysílal blok 
programu TV ZAK v 30minutové délce, ačkoliv programová skladba programu TV ZAK 
podle licenčních podmínek stanovuje 60minutovou rotující smyčku vysílání. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se 
sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla ve smyčce 
odvysílané dne 3. 1. 2016 od 00.00 do 17.00 hod. místo rubriky Diskuzní 
pořad/Publicistika/Magazín a rubriky Regionální informační servis – kultura, sport apod. 
uvedených v programové skladbě, která je součástí licenčních podmínek, zařazena dvě 
vydání pořadu Zprávy. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy.  

11-0-0 

20. 2016/111/HLI/ČES: Různí provozovatelé; Systematický monitoring hlasitosti 
obchodních sdělení na programech ČT2 a SMÍCHOV ze dne 7. února 2016, 20:00 - 22:00 
hodin 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu ČT2 provozovatele Česká televize a programu SMÍCHOV 
provozovatele CET 21 spol.s r.o. ze dne 7. února 2016, 20:00 - 22:00 hodin 

11-0-0 

21. 2015/979/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Reklama Hyundai Tuscon - analýza (viz. 
Analýza obchodních sdělení - září 2015) 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamního spotu „Hyundai Tuscon“ zadavatele Hyundai 
Motor Czech s.r.o., který byl reprízově odvysílán dne 26. září 2015 v čase 16:47:58 hodin 
na programu fanda. 

11-0-0 

22. 2016/112/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - listopad 2015 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2015. 

10-0-0 

-  Rada informuje ČNB o výskytu nové mutace obchodního sdělení s motivem „Pro mé 
blízké“, která byla reprízově odvysílána dne 4. listopadu 2015 v čase 10:53:12 hodin na 
programu Prima. 

11-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Škoda auto“ 
zadavatele ŠKODA AUTO a.s., které bylo premiérově odvysíláno dne 20. listopadu 2015 
v čase 9:02:06 hodin na programu Nova Cinema. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, 
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., čehož se dopustil tím, že dne 28. listopadu 2015 v čase 19:07:16 
hodin na programu ČT sport premiérově odvysílal obchodní sdělení, prezentované jako 
označení sponzora, “KB – studentské konto G2“, které obsahovalo přímou pobídku ke 
konzumaci služeb sponzora („Zařiď si studentské konto G2 a užij si příští prázdniny podle 
sebe“) v rámci své zvukové složky. Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky 



reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních 
částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 
5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se 
sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 18000, který byl ve smyslu ustanovení 
§ 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem teleshoppingu s motivem „Imunilky“, který byl 
součástí teleshoppingového bloku Vychytávky extra, odvysílaného dne 15. listopadu 
2015 v čase 13:31:36 hodin na programu Prima, ke sdělení osoby, která si u něj šíření 
předmětného teleshoppingu objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele 
předmětného teleshoppingu. 

11-0-0 

23. 2016/117/vis/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 05/2016 (38 podání) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 5. do 22. února 2016 (celkem 38 podání): ČESKÁ LÉKÁRNA 
HOLDING, a.s. (zadavatel obchodních sdělení) / Prima ZOOM – reklama Dr. Max, 1. 
ledna 2015 od 7:02:21 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – TOP STAR, reportáž o 
posilování vaginálních svalů, 5. února 2016 od 19:55 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima 
– Zprávy FTV Prima, reportáž Irácké rodině se nelíbí byty, 11. února 2016 od 18:55 hodin; 
FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – zpravodajství obecněji včetně reportáže o irácké rodině; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, informování o demonstracích proti islámu, 6. 
února 2016 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT2 – Nedej se!, podtitul Czech team, 14. 
února 2016 v 10:50 hodin; Česká televize / ČT24 – Historie.cs, díl na téma Jan Šverma 
– padouch, nebo hrdina?, 13. února 2016 od 21:05 hodin; WS International a.s. 
(zadavatel obchodního sdělení) / Nova Cinema – teleshopping Gourmet Butler, 18. 
května 2015 od 10:25:21 hodin; Česká televize / ČT sport – komentování hokeje ČR-
Rusko, přestávka po 1. třetině, 13. února 2016, cca 14:10 hodin; Česká televize / ČT :D 
– Cestohrátky, díl Saúdská Arábie, 15. února 2016 v 13:25 hodin; CET 21 spol. s r. o. / 
NOVA – Televizní noviny, reportáž o dTestu, 9. února 2016 od 19:30 hodin; CET 21 spol. 
s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž o odstřelu holubů v Českém Brodě, 16. února 
2016 od 19:30 hodin; Česká televize / ČT :D – Normálka, díl Husí kusy, 10. února 2016 
ve 13:55 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima COOL – Hluboko v lesích, 10. února 2016 
od 22:45 hodin; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, anonce tématu o reportáži televize 
Prima o iráckých uprchlících v pořadu Newsroom ČT24, 19. února 2016 v 16:46 hodin; 
Činnost Rady obecně; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – kouření v seriálu V.I.P. vraždy; 
Česká televize / ČT1 – Sama doma, téma očkování, 8.-12. února 2016.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 7a odst. 1 téhož zákona žádá zadavatele 
reklamy Dr. Max (Klientská karta), která byla premiérově odvysílána dne 27. ledna 2016 
od 14:56:24 hodin na programu Nova Cinema, o poskytnutí ukázky - záznamu uvedené 
reklamy. Rada stanovuje pro zapůjčení záznamu lhůtu 15 dní ode dne doručení 
předmětné žádosti. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 



znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost 
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Palackého 924/105, 612 00 Brno, o podání vysvětlení 
ve vztahu k obsahu stížnosti na reklamu Dr. Max (Klientská karta), která byla premiérově 
odvysílána dne 27. ledna 2016 od 14:56:24 hodin na programu Nova Cinema. Současně 
žádáme o objasnění všech skutečností týkajících se prezentované nabídky 50 % slevy 
na doplatek léků v rámci lékárenské sítě Dr. Max. Rada stanovuje pro podání vysvětlení 
lhůtu 15 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem: Praha 8-Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 18000, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu 
TOP STAR dne 5. února 2016 od 19:55 hodin na programu Prima dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, 
že uvedený pořad, který byl odvysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou 
být u obrazovky děti a mladiství, obsahoval reportáž na téma vaginálního tréninku, jenž 
je svým charakterem určen jen dospělým, jejíž obsah, vedoucí k možné nápodobě, mohl 
ohrožovat zejména fyzický vývoj dětských diváků neinformováním o zdravotních rizicích 
a bezpečnostních zásadách při vaginálním tréninku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 
dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, jaké bylo 
znění originálního cizojazyčného textu a jaké bylo znění textu profesionálního českého 
překladu promluvy či promluv pana Georgise Batta, jejichž česká verze ve znění „Chtěli 
bychom tady zůstat a později i pracovat, ale nejdůležitější je pro nás bydlení. Než 
abychom bydleli v přemalovaném kravíně, tak to se raději vrátíme do Iráku.“ byla 
prezentována hlasem redaktora mimo obraz ve formě přímé řeči způsobem evokujícím 
simultánní přetlumočení při cizojazyčné replice tohoto respondenta v pořadu Zprávy FTV 
Prima vysílaném dne 11. února 2016 od 18:55 hodin na programu Prima v reportáži Irácké 
rodině se nelíbí byty, na jakou otázku nebo otázky promluva reprezentovaná odvysílanou 
českou verzí reagovala nebo v jakém kontextu zazněla, tj. např. jestli zazněla v kontextu 
probírání parametrů bydlení obecně nebo v kontextu probírání parametrů konkrétních 
bytů, jaký byl profesionální překlad reálně odvysílané cizojazyčné promluvy pana Batta 
do češtiny a na jakou otázku tato reálně odvysílaná promluva reagovala. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

24. 2015/803/LOJ/Záp: Západočeská kabelová televize s.r.o.; ZKTV a ZKTV-ML/licenční 
podmínky - změna  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a 
v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 
01 Mariánské Lázně, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke 



změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/10018/07, spis. zn.: 
2007/914/zem/ZAP, ze dne 18. prosince 2007, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 20. 1. 2016, doručené Radě 
dne 9. 2. 2016 pod č.j. RRTV/1222/2016-P. 

11-0-0 

25. 2015/1018/RUD/Tel: Telemarketing International s.r.o.; Platinum 
Ultimate/teleshopping/fanda/19.10.2015/13:10:54 hodin - klamavá reklama 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
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 zahájit se 
zadavatelem obchodního sdělení, společností Mediashop Holding GmbH, se sídlem 
Schwarzottstrasse 2a A-2620 Neunkirchen, Austria, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit 
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Platinum Ultimate“, který byl odvysílán dne 
19. října 2015 v čase 13:10:54 hodin na programu fanda a který může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když 
v teleshoppingu uvádí, že k produktu Platinum Ultimate Care obdrží divák jako dárek 
přípravek Platinum Ultimate Clean, dále jako dárek přípravek Platinum Ultimate Protect a 
jako třetí dárek kvalitní utěrku z mikrovlákna, to vše za 799 Kč. Ve skutečnosti je však 
cena 799 Kč cenou za sadu čtyř výrobků (Platinumu Ultimate Care, Platinumu Ultimate 
Clean, Platinum Ultimate Protect a utěrka), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván 
samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Užitím slova „dárek“, 
tedy slova obdobného významu jako slovo „zdarma“ či “bezplatně“, se tak zadavatel 
dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý 
dojem, že kupuje jeden produkt za cenu 799 Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve 
skutečnosti divák kupuje sadu čtyř výrobků, a žádný dárek zdarma nezískává. 

11-0-0 

26. 2016/10/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události, Rozhovor s Bašárem 
Asadem/1.12.2015/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu v pořadu Události, 
vysílaném 1. prosince 2015 od 19:00 hodin na programu ČT1, došlo v příspěvku 
Rozhovor s Bašárem Asadem k vynechání USA ve výčtu zemí v překladu slov Bašára 
Asada, a jakým způsobem byla v tomto případě zajištěna přesnost překladu.  

10-0-1 

27. 2016/8/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž 
Demonstrace proti islámu/12.9.2015/od 18:55 hodin- VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, z jakého důvodu v rámci 
zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, odvysílané dne 12. září 2015 od 18:55 hodin na 
programu Prima, nezveřejnil postoje účastníků demonstrace na podporu uprchlíků a proti 
xenofobii, zatímco jejich názorovým oponentům, kteří se účastnili protestů proti islámu a 
imigraci poskytl široký a redakčně nekorigovaný prostor k vyjádření. 

10-0-0 

28. 2016/9/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Partie/6.9.2015/od 11:00 
hodin/uprchlické kvóty - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00,z jakého důvodu v pořadu 
Partie, resp. v části pořadu věnované otázkám spojeným s uprchlickou krizí, odvysílaném 



dne 6. září 2015 od 11:00 hodin na programu Prima, nezazněly žádné argumenty 
podporující přijetí opatření pro přerozdělování uprchlíků na území EU (tzv. uprchlických 
kvót).  

9-0-1 

29. 2016/40/PIM/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; MTV záznam 26.10.2015/ MTV Euro? 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 
28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, z jakého důvodu byl záznam 
programu MTV ze dne 26. října 2015, poskytnutý provozovatelem, označen jako MTV-
Euro, a zda tato informace značí, že se jedná o záznam vysílání šířeného na území 
Evropy, zatímco na území asijských a afrických států, kam je program rovněž šířen, byl v 
daném dni program vysílán v odlišné mutaci. 

11-0-0 

30. 2015/1088/RUD/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/Otázky pro Jakuba 
Smolíka/29.10.2015/od 13:35 hodin - porušení základní programové specifikace - reakce 
na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem 
Dubné 158/0, 373 84 Dubné, na uložené upozornění na porušení licenčních podmínek, 
respektive základní programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o 
program výhradně teleshoppingový, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 29. října 
2015 od 13:35 hodin odvysílal na programu ŠLÁGR TV programový prvek Otázky pro 
Jakuba Smolíka, který měl být na základě znění licenčních podmínek teleshoppingem, 
avšak který byl v časech 14:07, 14:10, 14:12 a 14:39 přerušen programovými prvky 
teleshoppingového charakteru, respektive reklamními bloky.  

11-0-0 

-  Rada nadále trvá na svém závěru, že provozovatel vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 
26102293, sídlem Dubné 158/0, 373 84 Dubné, se dopustil porušení licenčních 
podmínek, respektive základní programové specifikace programu ŠLÁGR TV, tím, že dne 
29. října 2015 od 13:35 hodin odvysílal na programu ŠLÁGR TV programový prvek 
Otázky pro Jakuba Smolíka, který měl být na základě znění licenčních podmínek 
teleshoppingem, avšak který byl v časech 14:07, 14:10, 14:12 a 14:39 přerušen 
programovými prvky teleshoppingového charakteru, respektive reklamními bloky, neboť 
zákon přerušení obchodního sdělení jiným obchodním sdělením neumožňuje, a Rada 
tedy konstatuje, že provozovatel byl na na porušení základní programové specifikace 
upozorněn zcela v souladu se zákonem, a vydané upozornění je tudíž pro další 
rozhodovací praxi Rady směrodatné.  

11-0-0 

31. 2016/12/RUD/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; Paramount Channel/8.10.2015/06:00-
15:00 hodin - nezapůjčení záznamu v náležité technické kvalitě - UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se 
sídlem Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, na uložené upozornění na porušení povinnosti 
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů 
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na 
písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu 
Paramount Channel ze dne 8. října 2015 v čase 6–15 hod. nezapůjčil tyto záznamy v 
náležité technické kvalitě.  

11-0-0 

32. 2015/1113/PIM/O2 : O2 Family, s.r.o.; absentující info o provozovateli a RRTV 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 Family, s.r.o., IČ: 24215554, se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, ve věci upozornění na porušení 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 28. října 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin neumožnil divákům 



programu O2 Info snadný, přímý a trvalý přístup zejména k základním údajům o 
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno, identifikační číslo a 
adresa sídla právnické osoby, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání 
kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro 
doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a 
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, 
a bere na vědomí zjednání nápravy. 

11-0-0 

33. 2015/930/PIM/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka; 
Disney XD/Podíl animovaných a hraných pořadů/reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 
00, ve věci upozornění na porušení licenčních podmínek tím, že v programové nabídce 
vysílání programu DISNEY XD (Polsko) převažují animované pořady a nikoliv pořady 
hrané, jak ukládají licenční podmínky (č. j. sve/3498/2012). 

11-0-0 

34. 2016/115/PIM/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; oznámení o programovém 
schématu 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
doručeným Radě dne 09. 02. 2016 pod č.j. RRTV/1197/2016-P, spočívajícím v informaci 
o programovém schématu vysílání programu SPORT 3 v roce 2016. 

11-0-0 

35. 2015/874/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Odpověď ČNB ve věci reklamy Tesco (viz. 
Analýza obchodních sdělení - srpen 2015) 

-  Rada se seznámila s doplněním odpovědi ČNB ve věci reklamního spotu „Tesco – 
finanční služby“, který byl reprízově odvysílán dne 20. srpna 2015 v čase 7:29:06 hodin 
na programu Prima.  

11-0-0 

36. 2010/1078/VAL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1,ČT2/Nákup 
Extra/Seat/5.4.2010/21:36:29 - reklama v teleshoppingu - 80 000Kč - po rozsudku MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2016, č.j. 
5A 102/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. února 2011, sp.zn. 
2010/1078/VAL/ČTV, č.j. VAL/689/2011, kterým byla provozovateli Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, uložena pokuta ve výši 80 000 Kč za porušení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání reklamy Import Volkswagen 
Group na produkt Seat s premiérou vysílání dne 5. dubna 2010 v čase 21:36:29 hodin na 
programu ČT1 a 69 reprízami na programech ČT1 a ČT2. 

11-0-0 

-  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 1. 
března 2016 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro možné porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním reklamy Import Volkswagen Group na produkt Seat s premiérou vysílání dne 
5. dubna 2010 v čase 21:36:29 hodin na programu ČT1 a 69 reprízami na programech 
ČT1 a ČT2, která byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, neboť porušení 
zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 



37. 2016/120/LOJ/Růz: Různí poskytovatelé; Zpřístupňování televizního vysílání ve 
Velké Británii - informační materiál 

-  Rada se seznámila s informací o stavu zpřístupňování televizního vysílání pro osoby 
se zrakovým a sluchovým postiženým za rok 2015 ve Velké Británii. 

11-0-0 

38. 2016/105/LOJ/Růz: Různí poskytovatelé; novinky mediální sektor přelom 2015/2016 

-  Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první 
čtvrtletí kalendářního roku 2016. 

11-0-0 

39. 2015/1115/chr/Růz: Plnění podpory evropské tvorby poskytovatelů AVMSnV za rok 
2015 

-  Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory 
evropské tvorby poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 
2015. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Blesk.cz 
Video, umístěné na internetové adrese www.blesk.cz, společnost CZECH NEWS 
CENTER a.s. IČ 02346826, sídlo Komunardů 1584/42, Praha 7, PSČ 170 00, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti 
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV, 
umístěné na internetové adrese tv.isport.blesk.cz, společnost CZECH NEWS CENTER 
a.s. IČ 02346826, sídlo Komunardů 1584/42, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 
7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání KLIK TV, 
umístěné na internetové adrese www.kliktv.cz, společnost KLIKTV CZ s.r.o., IČ 
29373247, sídlo náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, Břeclav, PSČ 690 02, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti 
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 



www.LEOTV.cz, umístěné na internetové adrese www.leotv.cz, společnost PK 62, a.s., 
IČ 262 11 416, sídlo Bohdalecká 6/1420, Praha 10, PSČ 101 00, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 
odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání UPC Express, 
umístěné na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress, společnost SAT Plus, 
s.r.o., IČ 26058952, sídlo Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 
odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv, 
umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ 
27607941, sídlo U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Nickeldeon 
Hungary On Demand, umístěné na internetové adrese www.nickeldeon.hu, společnost 
MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 
62, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nesplnil povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
spočívající ve změně poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Elle TV, 
umístěné na internetové adrese www.elle.cz/elle-tv/ a to na: BURDA Praha, spol. s r.o., 
IČ: 152 73 598, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00 

11-0-0 

40. 2015/628/TIC/CET: CET 21 spol.s r.o.; Analýza služby nova.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou obsahu domény 
www.nova.cz a konstatuje, že se na uvedených internetových stránkách již nenachází 
nelineární služba nova.cz poskytovatele CET 21 spol. s r.o., nýbrž tři samostatné 
nelineární služby, a to: služba „VOYO“, umístěná na internetové adrese voyo.nova.cz, 
služba „NOVA Plus“, umístěná na internetové adrese novaplus.nova.cz a služba „TN.cz“, 
umístěná na internetové adrese tn.nova.cz 

11-0-0 

 

 



41. 2016/93/TIC/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza služeb PrimaPLAY a PrimaPLAY 
premium  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání PrimaPLAY a PrimaPLAY premium poskytovatele FTV 
Prima, spol. s r.o.  

9-0-0 

42. 2016/78/KRO/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza služby 
www.barrandov.tv 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání www.barrandov.tv poskytovatele Barrandov Televizní 
Studio a.s.  

11-0-0 

43. 2016/127/chr/UPC: UPC Česká republika, s.r.o.; TV Archiv - zápis do Evidence 

-  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 UPC Česká 
republika, s.r.o., ze dne 12. února 2016 toto potvrzení: Poskytovatel UPC Česká 
republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, 
byl dne 1. března 2016 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 22. ledna 2016 pod názvem TV Archiv, umístěná na internetové 
adrese https://www.horizon.tv/cs_cz/catchup.html. 

11-0-0 

44. 2015/579/zab: MEDIA BOHEMIA a.s.;licenční řízení k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín 92,7 MHz 
/ 200 W - rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 
4/1872, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W pro program Evropa 2 na dobu 8 let, nejdéle však do 
10. října 2025. 

11-0-0 

45. 2015/117/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 88,0 MHz / 100 
W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 
187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Znojmo 88,0 MHz / 100 W pro program Rádio SÁZAVA na dobu 8 let, nejdéle 
však do 10. října 2025. 

11-0-0 

46. 2015/831/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 90,3 
MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Prahapodle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Jihlava - Holý vrch 90,3 MHz / 100 W pro program COUNTRY 
RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 



11-0-0 

47. 2015/832/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa město 102,6 
MHz / 200 W - rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Česká Lípa město102,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 31 30 / 50 41 
35 pro program KISS na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

48. 2015/765/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Karlovy Vary město 3 95,1 MHz / 200 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary město 3 95,1 
MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 50 03 / 50 14 27, se lhůtou pro doručení žádostí 
do 14. dubna 2016. 

11-0-0 

49. 2015/600/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů 
Blansko 3 97,2 MHz / 100 W, Lovosice 97,0 MHz / 100 W, Teplice I 87,6 MHz / 100 W, 
Uherský Brod Vodárna 95,6 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko 3 97,2 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 16 39 02 / 49 22 26, Lovosice 97,0 MHz / 100 W souřadnice WGS 
84: 14 03 49 / 50 30 48, Teplice I 87,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 13 50 44/ 50 
39 35, Uherský Brod Vodárna 95,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 37 29 / 49 00 
46, se lhůtou pro doručení žádostí do 14. dubna 2016.  

11-0-0 

50. 2015/950/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country VÝCHOD - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště Hradec 
Králové 95,7 MHz / 150 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Hradec 
Králové 95,7 MHz / 150 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas 
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště Hradec Králové 95,7 MHz / 150 W, na stanoviště Hradec Králové 
Plotiště 95,7 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 15 48 52 / 50 14 21.  

11-0-0 

51. 2015/948/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště Hradec Králové 94,9 MHz 
/ 100 W - rozhodnutí  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání 



a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Hradec Králové 94,9 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas 
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště Hradec Králové 94,9 MHz / 100 W, na stanoviště Hradec Králové Plotiště 94,9 
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 48 52 / 50 14 21. 

10-0-0 

52. 2016/118/STR/See: SeeJay Radio s.r.o. / SeeJay Radio; TIP Rádio (oba programy 
šířené prostřednictvím vysílačů v systému T-DAB); žádost o souhlas s převodem 
obchodního podílu ve společnosti 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli SeeJay Radio, s.r.o., IČ: 24798541, se sídlem Perucká 2481/5, PSČ 120 
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 16 % 
ze stávajícího společníka paní Lucie Brožové na stávajícího společníka pana Svatopluka 
Janíka a v převodu obchodního podílu ve výši 34 % ze stávajícího společníka paní Lucie 
Brožové na nového společníka pana Jana Ševelu. 

11-0-0 

53. 2016/36/SPM/Piv: Pivovary Lobkowicz, a.s.; reklama na pivo Klášter - 
(ne)prodloužení lhůty k vyjádření v zahájeném správním řízení 

-  Rada zamítá žádost účastníka o prodloužení lhůty k vyjádření v zahájeném správním 
řízení. 

11-0-0 

54. 2016/106/POT/Fre: Frekvence 1, a.s. / Frekvence 1, analýza vysílání ve dnech 24. 8. - 
13. 9. 2015 se zřetelem k tématu migrantské krize 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajských relací 
vysílaných v 1:00, 2:00, 7:00, 12:00, 17:00 a 20:00 hodin a pořadu Pressklub na programu 
FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence 1, a.s., ve sledovaném období od 24. 8. 2015 
do 13. 9. 2015 a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů  

11-0-0 

55. 2016/135/hak/JUK: JUKE BOX, spol. s r .o., Radio Čas Rock, 5.2. 2016, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Čas Rock (frekvence 99.9 MHz Ostrava 
město), provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. ze dne 5. 2. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin 
a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a 
v souladu s platnými licenčními podmínkami 

11-0-0 

56. 2016/98/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 5/2016 

-  Rada se seznámila se stížností na zpravodajský příspěvek popisující události v 
pražských ulicích dne 6. 2. 2016 a odvysílaný v půlnoční zpravodajské relaci od 0:00 hod. 
dne 7. 2. 2016 na programu Český rozhlas Radiožurnál (1) a na radiodokument Čechy 
Čechům - bez nenávisti, odvysílaný dne 17. 2. 2016 od 21:49 hod. na programu Český 
rozhlas Vltava (2). 

11-0-0 



-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajského příspěvku věnovaného sobotním 
demonstracím, který byl odvysílán v dne 7. 2. 2016 zpravodajské relaci od 0:00 hod. na 
programu Český rozhlas Radiožurnál (1) a analýzou radiodokumentu Čechy Čechům - 
Bez nenávisti odvysílaného dne 17. 2. 2016 na programu Český rozhlas Vltava od 21:49 
hod. (2) a shledala, že v obou případech nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání zpravodajství o demonstraci proti islamizaci 
Evropy na programu ČRo Radiožurnál ze dne 6. února od 18:00 hod. (3), dále s 
obdobným zpravodajským příspěvkem odvysílaným na programu ČRo Plus od 19:00 hod. 
(4) a pořadem Kultura Plus odvysílaným téhož dne na témže programu (4) a ve všech 
případech shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Pressklub odvysílaného dne 14. 2. 2016 na 
programu FREKVENCE 1 od 17:02 hod. (5) 

10-0-0 

57. 2016/119/SPM/Růz: Různí provozovatelé; analýza obchodních sdělení k 5. zasedání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio 
Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; 101,4 MHz Liberec) dne 15. 
února 2016, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 15. února 2016, Rádio Dobrý den, spol. s r.o. (program Hitrádio FM; 
93,3 MHz Liberec) dne 15. února 2016, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; 105,4 
MHz Zlín) dne 15. února 2016 a Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; 105,1 MHz 
Brno-Kohoutovice) dne 15. února 2016. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače na možnou klamavou reklamu na lék 
Wobenzym, odvysílanou například dne 4. února 2016 v 6:40:34 hodin na programu Radio 
Bonton (96,9 MHz Ústí nad Labem). 

11-0-0 

58. 2016/68/hak/MED: MEDIA BOHEMIA, a.s./ Fajn radio, vyjádření k upozornění na 
porušení licenčních podmínek 

-   Rada bere na vědomí vyjádření provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. k vydání 
upozornění na nedodržení podílu mluveného slova ve vysílání programu Fajn radio, ze 
dne 6.1. 2016 v čase od 00:00 do 24:00 hodin, kdy nebyl dodržen požadovaný podíl 
mluveného slova 15%.  

11-0-0 

59. 2015/785/bar/Aso: Asociace provozovatelů soukromého vysílání; výpočet pokrytí 
vysílání rozhlasových stanic Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Vltava 

-  Rada se seznámila s odpovědí předsedy Rady Českého rozhlasu na dopis upozorňující 
na neplnění zákonného limitu pokrytí dvěma celoplošnými programy ČRo Dvojka a ČRo 
Vltava 

11-0-0 

60. 2016/100/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / 
DISNEY CHANNEL (určený pro Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina) - televizní vysílání 
prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, souhlas dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci programu DISNEY CHANNEL, prostřednictvím družice, sp. zn.: 
2012/579/zem/THE, č.j.: zem/3478/2012, ze dne 2. října 2012, spočívající ve změně 



licenčních (dalších programových) podmínek, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/1187/2016-P, 
ze dne 8. února 2016.  

11-0-0 

61. 2016/101/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / 
DISNEY CHANNEL (určený pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko) - televizní 
vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, souhlas dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci programu DISNEY CHANNEL, prostřednictvím družice, sp. zn.: 
2012/687/FIA/THE, č.j.: FIA/3447/2012, ze dne 2. října 2012, spočívající ve změně 
licenčních (dalších programových) podmínek, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/1188/2016-P, 
ze dne 9. února 2016.  

11-0-0 

62. 2016/102/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / 
DISNEY CHANNEL (určený pro Polsko) - televizní vysílání prostřednictvím družice – 
změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, souhlas dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci programu DISNEY CHANNEL, prostřednictvím družice, sp. zn.: 
2011/1091/FIA/THE, č.j.: FIA/276/2012, ze dne 17. ledna 2012, spočívající ve změně 
licenčních (dalších programových) podmínek, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/1189/2016-P, 
ze dne 9. února 2016, ve znění upřesnění č.j.: RRTV/1366/2016-P, ze dne 15. února 
2016.  

11-0-0 

63. 2016/103/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / 
DISNEY JUNIOR - televizní vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních 
podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, souhlas dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci programu DISNEY JUNIOR, prostřednictvím družice sp. zn.: 2012/37/FIA/THE, 
č.j.: FIA/478/2012, ve znění pozdějších změn, ze dne 31. ledna 2012, spočívající ve 
změně licenčních (dalších programových) podmínek, v rozsahu žádosti, č.j.: 
RRTV/1190/2016-P, ze dne 9. února 2016, ve znění upřesnění č.j.: RRTV/1366/2016-P, 
ze dne 15. února 2016.  

11-0-0 

64. 2016/104/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / 
DISNEY XD - televizní vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – 
předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, souhlas dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci programu DISNEY XD, prostřednictvím družice, sp. zn.: 2012/705/sve/THE, č.j.: 
sve/3498/2012, ze dne 2. října 2012, spočívající ve změně licenčních (dalších 
programových) podmínek, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/1191/2016-P, ze dne 9. února 
2016.  

11-0-0 

 

 



65. 2016/108/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 5 oznámeními 

11-0-0 

66. 2016/114/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Konference Telč  

-  Rada souhlasí s uspořádáním mediální konference v Telči v termínu 14. - 16. listopadu 
2016.  

11-0-0 

68. 2016/153/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Návrh zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - změny v zákonech č. 231/2001 Sb. a č. 
132/2010 Sb.- stanovisko 

-  Rada se seznámila s podobou stanoviska ve věci návrhu zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich - Sněmovní tisk 555  

10-0-1 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


