
Zápis z 6. zasedání, konaného dne 24. 3. 2015  

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

 

1. Schválení programu 6. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

11-0-0 

2. 2013/774/FOL/MÉD: MÉDEA, a.s.; Strepfen/17. června 
2013/6:43:01,7:39:08,14:39:25/Frekvence 1/absence výzvy k pečlivému pročtení 
příbalové informace_dokazování od 13:30 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/774/FOL/MÉD provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Strepfen, která byla odvysílána dne 17. června 
2013 v časech 6:43:01 hodin, 7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na programu 
FREKVENCE 1. 

8-0-0 

3. 2013/773/FOL/MÉD: MÉDEA, a.s.; Strepfen/17. června 
2013/6:43:01,7:39:08,14:39:25/Frekvence 1/absence informace, že výrobek je 
humánním léčivým přípravkem_dokazování od 13:30 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/773/FOL/MÉD provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Strepfen, která byla odvysílána dne 17. června 
2013 v časech 6:43:01 hodin, 7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na programu 
FREKVENCE 1. 

8-0-0 

4. 2014/987/FOL/RTV: RTV Cheb, k. s.; reklama na doplněk stravy Psyllium Dr. 
Popova/25. dubna 2014/ 8:51:23 hodin a 11:52:36 hodin/RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz 
Karlovy Vary)_dokazování od 13:40 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/987/FOL/RTV provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla 
odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 11:52:36 hodin na programu 
RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary). 

8-0-0 

5. 2014/1181/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W - veřejné slyšení od 13.45 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W projednala se žadateli otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení. 

10-0-0 

6. 2015/220/zem/DWP: DWP s.r.o./TV REGIO (celoplošná verze) a TV REGIO + název 
lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu); řízení o udělení licence - televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - ústní jednání dne 24. března 
2015, 14:30 h 

-  Rada uděluje společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského pivovaru 
2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 



provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; označení (název) programu: TV REGIO a TV REGIO + název lokality (verze určená 
pro konkrétní lokalitu); základní programová specifikace: program má informativní 
charakter; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání TV REGIO - 
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; TV REGIO + název 
lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu) - výčet katastrálních území a okresů dle 
příslušných lokalit; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. 
března 2015, č.j. RRTV/2355/2015-P, ve znění doplnění ze dne 4. března 2015, č.j. 
RRTV/2410,2414-17/2015-P, 5. března 2015, č.j. 2504-5, 12. března 2015, č.j. 
RRTV/2724/2015-P a ze dne 16. března 2015, č.j. RRTV/2878/2015-P.  

10-0-0 

7. 2015/128/FIA/VIA: VIA PRESS s.r.o. / i-Vysočina.cz – řízení o udělení licence k 
místnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - 
ústní jednání dne 24. března 2015 ve 14.45 hodin 

-  Rada uděluje společnosti VIA PRESS s.r.o., IČ: 247 78 362, se sídlem Chudenická 
1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: i-Vysočina.cz; základní 
programová specifikace: Zpravodajsko-publicistický, informační a zábavní program 
zaměřený především na regionální vysílání; územní rozsah vysílání: Regionální vysílací 
síť 11, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ - 10 
021/2015-613, ze dne 10. března 2015., č. j.: 2682, dle přiloženého diagramu využití 
rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně, dle žádosti č.j.: 1426, ze dne 4. února 2015, ve znění upřesnění č.j.: 2100, ze 
dne 23. února 2015. 

10-0-0 

8. 2015/254/FIA/LIN: LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – řízení o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice – ústní jednání dne 
24. března 2015 v 15.00 hodin  

-  Rada uděluje společnosti LINARXUS Czech s.r.o., IČ 028 10 972, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Film+; základní programová specifikace: Filmy a seriály klasické a 
televizní kinematografie všech žánrů vyrobené hlavně v USA a dále v Evropě; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká 
republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah 
vysílání: 24.00 hodin denně, dle žádosti ze dne 6. března 2015, č.j.: 2537 ve znění 
upřesnění žádosti ze dne 16. března 2015, č.j.: 2877.  

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské 
republiky, na jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o 
udělení licence společnosti LINARXUS Czech s.r.o., IČ 028 10 972, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Film+ šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmy a seriály klasické a 
televizní kinematografie všech žánrů vyrobené hlavně v USA a dále v Evropě; hlavní 
jazyk vysílání: český jazyk  

9-0-0 



9. 2015/282/zem/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o./SPORT3 - řízení o udělení 
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů - ústní jednání dne 24. března 2015, 15:15 h 

-  Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: SPORT3; základní 
programová specifikace: sportovní přenosy; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní 
jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: nepravidelné, časově omezené 
vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1; identifikace 
přenosového systému: vysílání prostřednictvím optických vláken (včetně IPTV). Přenos 
zajišťován společností AMC Networks Intesrnational Central Europe Kft. Budapest, 
Lomb u. 23-27, 1139, Maďarsko. Formát (Transport Stream): Mpeg4 5.6 Mbps 1080i 
multicast; informace o přístupu k vysílání: program bude přístupný prostřednictvím OTT 
(Over-The-Top) aplikace 02TV GO pro zařízení tzv. nových medií s připojením na 
internet, tedy např. PC/Tablet/Smartphone/smartTV. Aplikace je dostupná na App Store 
a na Google play; v rozsahu dle žádosti ze dne 12., 16. a 17. března 2015, č.j. 
RRTV/2747/2015-P, RRTV/2876/2015-P a RRTV/2913/2015-P. 

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení 
licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPORT3 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 
specifikací: sportovní přenosy. 

10-0-0 

10. 2015/150/KRO/Obe: Obec Bystřice; Analýza předvolebního vysílání programu 
Obecní televize Bystřice/22. 9. 2014 – 10. 10. 2014 

-  Rada se seznámila s analýzou předvolebního vysílání programu Obecní televize 
Bystřice provozovatele Obec Bystřice z období 22. 9. 2014 – 10. 10. 2014. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
Obec Bystřice, IČ: 296562, se sídlem Bystřice 334/0, PSČ 73995, na porušení 
licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím Rady č. j. 
FlA/243/2010, sp. zn. 2009/1282/FIA/Obe, ze dne 19. ledna 2010, kterého se dopustil 
tím, že se ve dnech 22. 9. 2014 – 10. 10. 2014 odchýlil od licencí deklarované 
programové skladby televizního programu Obecní televize Bystřice, neboť v uvedené 
dny neodvysílal na programu Obecní televize Bystřice informační smyčku – videotext a 
dle vyjádření provozovatele tento pořad již vysílat nebude, ačkoli vysílání tohoto pořadu 
mu znění licenčních podmínek výslovně a jednoznačně ukládá, a dále že dle vyjádření 
provozovatele odvysílal ve dnech 21.–22. 9. 2014, 28.–29. 9. 2014 a 5.–6. 10. 2014 na 
programu Obecní televize Bystřice pořad Bystřický křesťanský magazín, který dle 
licenčních podmínek není součástí televizního vysílání tohoto programu. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

 

 



11. 2015/223/CHU/Str: Strakonická televize, s.r.o.; Analýza vysílacích bloků televizního 
programu Strakonická televize odvysílaných v lednu a únoru 2015 

-  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 Strakonická televize, s.r.o., 
IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Zpravodajství Strakonické televize, 3. týden 2015, resp. části věnované odpovědím na 
dotazy adresované starostovi města Břetislavu Hrdličkovi, dne 12. ledna 2015 od 12:00 
hodin na programu Strakonická televize, v němž dostal starosta města Břetislav 
Hrdlička prostor zcela bez korekce prezentovat svůj pohled na řešenou problematiku. 
Lze se domnívat, že opozice zaujímá odlišný postoj, avšak její názory zazněly pouze 
implicitně v rámci pokládaných dotazů. Nerozporované odpovědi pak divákům 
neumožnily vytvořit si na probíranou problematiku ucelený názor. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., 
IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Zpravodajství Strakonické televize, 7. týden, resp. reportáže Strakonice – Úsporné 
kroky v kultuře, dne 9. února 2015 od 12:00 hodin na programu Strakonická televize, 
jenž obsahoval výroky Františka Christelbauera pověřeného vedením MěKS Strakonice 
a starosty města Břetislava Hrdličky, na něž nedostalo možnost reagovat předchozí 
vedení MěKS Strakonice i města Strakonice, jehož se výroky přímo týkaly. Takto pojatá 
reportáž divákům neumožnila vytvořit si na danou problematiku ucelený názor. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., 
IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož v čase od 19. ledna 2015 12:00 
hodin do 1. března 24:00 hodin neuváděl na programu Strakonická televize při vysílání 
pořadu Zpravodajství Strakonické televize označení televizního programu (logo). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele Strakonická televize, 
s.r.o., IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, o podání 
vysvětlení, zda vysílání televizního programu Strakonická televize obsahuje videotext 
tak, jak jej deklarují licenční podmínky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

 



12. 2015/259/NEJ/AQU: AQUA, a.s.; Analýza vysílání Infokanálu Vikýřovice a 
Infokanálu Zábřeh z období 25. - 26. ledna 2015.  

-  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 AQUA, a.s., IČ: 49447360, 
sídlem: Závěrka 285/6, Praha, PSČ 16900, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním informace o službách, 
nabízených firmou AQUA/MORAVANET, konkrétně nabídkou kabelové televize, 
vysokorychlostního internetu a mobilního GSM operátora, včetně uvedení kontaktu na 
místo, kde lze tyto služby zakoupit. Tato prezentace služeb byla odvysílána v rámci 
smyčky vysílané ve dnech 25. - 26. ledna 2015 na Infokanálu Zábřeh, přičemž během 
jejího vysílání bylo zobrazeno označení názvu programu (logo), a rovněž tato reklama 
nebyla oddělena zvukovou, obrazovou či zvukově-obrazovou znělkou, tedy byla do 
vysílání zařazena tak, že nebyla pro diváka jako reklama rozeznatelná a jako reklama 
nebyla ve vysílání oddělena od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů 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) 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 AQUA, a.s., IČ: 49447360, sídlem: Závěrka 285/6, Praha, PSČ 
16900, o podání vysvětlení, proč na výzvu Rady o zaslání záznamů Infokanálu Zábřeh 
a Infokanálu Vikýřovice zaslal pouze jeden záznam, kolik infokanálů v současné době 
vysílá, pod jakými názvy, jak se jejich obsah liší, a zda je vysílá 24 hodin denně, jak mu 
stanovují licenční podmínky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání Infokanálu Zábřeh provozovatele AQUA, a.s. z 
období 25. - 26. ledna 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 AQUA, a.s., IČ: 49447360, 
sídlem: Závěrka 285/6, Praha, PSČ 16900, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období 25. - 26. ledna 2015 neposkytoval 
divákům Infokanálu Zábřeh snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

13. 2015/204/KRO/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; Analýza záznamu 
vysílání programu Spektrum ze dne 23. ledna 2015 v čase 10:00–22:00 hodin  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu programu 
Spektrum provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 23. ledna 2015 v 
čase 10:00–22:00 hodin. 

11-0-0 

14. 2015/258/NEJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Naplňování požadavků plynoucích ze znění 
§ 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize 



-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Česká televize k tomu, jak naplňuje 
své povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., a žádá Českou televizi o 
doplnění podkladů dle rozpravy. 

8-0-2 

15. 2015/234/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - leden 2015 

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

11-0-0 

16. 2015/206/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 6/2015 (33 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 24. února do 16. března 2015: CET 21 
spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, reportáž „Otevření tunelu Blanka: seriál bez 
konce?“, 2. března 2015 v 19:30 hod.; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV – pořad 
Písničky na přání, 3. března 2015 v 12:01 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – reklamní 
spot Vybíjená (CineStar), 13. března 2015 v 19:51 hod.; Petr Horák/CMS TV – reportáž 
„Litomyšl: provozovatelé heren chtějí jinou vyhlášku“, únor 2015 v rámci smyčky; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Reportéři ČT, reportáž „Střet zájmů v číslech“, 14. 
července 2014 v 21:36 hod., reportáž „Z eráru krev neteče“, 3. listopadu 2014 v 21:30 
hod., reportáž „Jez? Ano“, 10. listopadu 2014 v 21:30 hod., reportáž „Dřevo pro Babiše“, 
16. února 2015 v 21:21 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Události, reportáž „Lepší 
kontrola exekutorů“, 30. ledna 2015 v 19:00 hod., ČT24 – pořad Události, komentáře, 
30. ledna 2015 v 22:00 hod., pořad Otázky Václava Moravce, 8. února 2015 od 12:00 
hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima love – upoutávky na pořady, 1. března 2015 v 14:47 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Případy detektiva Murdocha, 7. března 2015 v 
11:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Fokus Václava Moravce, 3. března 2015 v 
20:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Partie, 1. března 2015 v 11:00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1: pořad Události, příspěvek „Útok očima svědka“, 25. února 
2015 v 19:00 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, reportáže „Opilý 
policista boural a chtěl od nehody ujet“ a „Kdo je muž unesený teroristy“, 10. března 
2015 v 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Studio ČT24, 17. února 2015 v 
17:32 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Události, reportáž „Prezident Zeman ve 
Washingtonu“, 2. března 2015 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Historie 
CS, 17. ledna 2015 v 13:05 hod. (reakce stěžovatele na předchozí rozhodnutí Rady); 
CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, reportáž „Rozhodnutí soudu: 
očkování dětí je povinné“, ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad 168 hodin, 22. února 2015 v 
21:37 hod., ČT24 – pořad Události, komentáře, 17. února 2015 v 22:00 hod.; CET 21 
spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, reportáže „Dodávky zbraní Ukrajině většina 
zemí odmítá“, „Tvrdá ofenziva islamistů na západě Iráku“, Autismus: příčina poruchy 
stále neznámá“, 18. února 2015 v 19:30 hod., reportáž „Řecké dluhy: opustí Athény 
eurozónu?“, 20. února 2015 v 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program 
– objektivita a vyváženost; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program- objektivita 
zpravodajství; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – přímý přenos ze sjezdu hnutí ANO, 28. února 
a 1. března 2015; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Český lev, 21. února 2015 v 20:06 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Škoda lásky, 8. března 2015 v 20:05 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Polopatě, 1. března 2015 v 08:52 hod.; Stanice O, 
a.s./O („Óčko“) – teleshopping Volejte věštce, 7. března 2015 v 00:47 hod.; FTV Prima, 
spol. s r.o./Prima – neidentifikovaný reklamní spot propagující autokosmetiku; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima – hlasitost reklamního bloku, 28. února 2015 v 21:41 hod.; CET 
21 spol. s r.o./Nova Cinema – hlasitost reklamních bloků, 6. března 2015 v 14:32 a 
14:57 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – hlasitost reklamních bloků, 8. března 2015 v 
17:31 a 18:11 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – pořad Robin 
Pilcher: Na druhé straně oceánu, 27. února 2015 v 20:10 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – pořad Hyde Park, 28. ledna 2015 v 20:05 hod. (reakce stěžovatele 
na předchozí rozhodnutí Rady) 



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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 
26102293, se sídlem Dubné 158, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s ustanovením § 32 odst. 5 téhož 
zákona, kterého se dopustil tím, že dne 3. března 2015 odvysílal od 12:01 hodin na 
programu ŠLÁGR TV teleshoppingový blok Písničky na přání, který obsahoval 
vulgarismy „píčovina“ a „vole“ (00:55:54 od začátku sdělení). Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Petra Horáka, IČ 13175378, 
bytem Purkyňova 2117/25, Svitavy, PSČ 568 02, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období února 2015 na programu 
CMS TV odvysílal v rámci programové smyčky reportáž „(Litomyšl) Provozovatelé heren 
chtějí jinou vyhlášku“, která zpracovává téma zákazu provozování videoloterijních 
terminálů na území města Litomyšl, resp. sporu mezi zastánci aktuálně platné vyhlášky, 
jež hazard zakazuje, a jejími odpůrci, kteří navrhují vyhlášku novou. Reportáž se 
soustředí zejména na petici iniciovanou provozovateli místních heren, přičemž jednomu 
z iniciátorů opakovaně poskytuje prostor k vyjádření, a tím i k formulaci konkrétních 
argumentů v neprospěch stávající vyhlášky. Další z argumentů zpochybňujících platnou 
úpravu jsou pak parafrázovány prostřednictvím doprovodného komentáře. Naproti tomu 
v rámci reportáže zcela absentují argumenty protistrany, zastánci stávající vyhlášky 
nedostávají vůbec žádnou možnost na námitky provozovatelů heren reagovat. 
Zpracování reportáže je tak výrazně nevyvážené a diváci si na základě jejího zhlédnutí 
nemohou vytvořit vlastní nezávislý názor na probíranou problematiku. To je zvláště 
závažné proto, že se jedná o problematiku bezprostředně související s aktuálním 
politickým rozhodováním v obci, kam je vysílání směřováno. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 
Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem může doložit tvrzení týkající 
se možných dopadů uzavřených smluvních ujednání mezi Státní správou hmotných 
rezerv a společností NAVOS, a.s., které bylo formulováno v rámci pořadu Reportéři ČT, 
resp. reportáže s názvem „Z eráru krev neteče“, který byl odvysílán dne 3. listopadu 
2014 od 21:30 hodin na programu ČT1. Konkrétně se jedná o následující výrok 
redaktorky: „Je tu ale i další perla smlouvy, není tu lhůta, do kdy musí být v silech 100% 
státního obilí. NAVOS tak velkou část zásob státu ani vracet nemusí. Sila mohou být 
poloprázdná, a v případě krize tak můžeme mít zrní nedostatek.“ 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 
Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu, v rámci pořadu Reportéři 
ČT, resp. reportáže s názvem „Dřevo pro Babiše“, který byl odvysílán dne 16. února 
2015 od 21:21 hodin na programu ČT1, neposkytl řediteli společnosti UNILES, a.s., L. 
Vaněčkovi, prostor, aby přímo reagoval na v reportáži nastíněné podezření, že 
společnost UNILES, a.s. ve výběrovém řízení o státní zakázku na těžbu dřeva soutěžila 
v případě územní jednotky Buchlovice s dumpingovou („ekonomicky zřejmě 
přinejmenším spekulativní“) cenou, a neumožnil tak divákům přístup ke všem 
relevantním argumentům potřebným pro nezávislé vytvoření názoru na danou 
problematiku. 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 
Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení ohledně reportáží věnovaných návrhům změn 
v oblasti výkonu exekucí a dohledu nad soudními exekutory, které byly odvysílány v 
rámci následujících pořadů: pořad Události, vysílaný dne 30. ledna 2015 od 19:00 hodin 
na programu ČT1 (reportáž „Lepší kontrola exekutorů“), pořad Události, komentáře, 
vysílaný dne 30. ledna 2015 od 22:00 hodin na programu ČT24 (v rámci diskusního 
bloku „Přísnost na exekutory?“) a pořad Otázky Václava Moravce, vysílaný dne 8. února 
2015 od 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24 (v rámci diskusního bloku „Zaostřeno 
na exekuce“). Rada žádá provozovatele o podání vysvětlení, jakým způsobem ověřil 
pravdivost výpovědi respondentky (exekuované „Vladany“), vzhledem k tomu, že s touto 
výpovědí nakládal jako se zdrojem faktických informací („Měli společný majetek, a tak 
musela platit, a to i přesto, že od soudu dostala toto usnesení, tedy že se exekuce 
zastavuje“, „Na pochybení exekutorů poukazuje Česká televize už delší dobu. Například 
paní Vladana sice dostala od soudu usnesení, že se exekuce zastavuje.“), nikoli jako s 
postojem jedné ze stran sporu, resp. z jakých dalších zdrojů čerpal informaci, že v 
daném případě skutečně došlo ke kárnému pochybení exekutora. Případně, z jakého 
důvodu v rámci reportáže nezveřejnil také opoziční stanovisko. 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) 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. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním upoutávky na kriminální seriál 
Myšlenky zločince IX (4), dne 1. března 2015 v 14:47 hodin na programu Prima love, 
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 uvedená upoutávka, která byla odvysílána v odpoledním 
čase, v rámci přerušení pohádky S čerty nejsou žerty, obsahovala záběry pracující s 
vizuálními prvky hororu, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka pocity hrůzy, 
úzkosti a psychický otřes. Konkrétně se jedná o záběry ženy, držené v temné místnosti 
a znehybněné svěrací kazajkou. Pachatel se vyděšenou ženu, která má v dalším 
záběru ústa rozevřená pomocí drátěné konstrukce, pokouší bodnout jehlou do oka 
fixovaného náplastí. Přesto, že se popisovaná vyobrazení objevují v rychlém střihu, jsou 
šokující a děsivá, a to zejména z důvodu zařazení detailního záběru na oko a přibližující 
se jehlu, kdy tento výjev zabírá celou obrazovku. Upoutávka byla do vysílání zařazena 
ve chvíli, kdy byly u obrazovek především děti, protože byla vložena do pořadu, který na 



dětské diváky cílí. Rodiče přitom neměli možnost odvysílání této upoutávky predikovat. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Případy detektiva 
Murdocha VII (14), dne 7. března 2015 v 11:15 hodin na programu ČT1, 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 poledním čase, kdy 
mohou být u obrazovky děti, obsahoval několik scén následků násilí, které mají 
potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí 
a jeho následků. Konkrétně se jedná o scény (14:52, 20:50 a 24:21 minut od začátku 
pořadu), kdy jsou snímána těla zavražděných žen s viditelnými rozsáhlými ranami 
způsobenými úderem sekyrou a scéna (37:15 minut od začátku pořadu) obsahující 
záběr, v jehož centru se nachází useknutá hlava ženy naaranžovaná na desce stolu. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem 
Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 14. 
července 2014 odvysílal od 21:36 hodin na programu ČT1 pořad Reportéři ČT, který 
obsahoval reportáž s názvem „Střet zájmů v číslech“, jejímž účelem bylo divákům 
prezentovat názor, že se Andrej Babiš, jakožto místopředseda vlády a ministr financí na 
straně jedné, a vlastník koncernu AGROFERT na straně druhé, nachází „v 
permanentním střetu zájmů“. Celkové ladění reportáže tak mohlo v divácích vyvolat 
dojem, že koncern AGROFERT, resp. jeho dceřiné společnosti, čerpá neoprávněné 
výhody plynoucí z pozice A. Babiše, ačkoli taková skutečnost nebyla prokázána. 
Možnost vytvoření nezávislého názoru na danou problematiku tedy mohla být tímto 
přístupem negativně ovlivněna.  

4-3-3 

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 
Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci pořadu Fokus 
Václava Moravce, který byl odvysílán na programu ČT24 dne 3. března 2015 od 20:00 
hodin, a jež se věnoval problematice migrace a islámu, resp. islamismu, byly 
prezentovány v zásadě pouze shodné postoje, vstřícné k otázkám migrace,  a nedostal 
prostor žádný host, který by mohl prezentovat stanoviska opačná, upozorňující na 
bezpečnostní rizika imigrace, resp. proč diskuse nereflektovala celou škálu názorových 
postojů zastoupených ve společnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní 
ode dne doručení této výzvy.  

 10-0-0 

 



           

17. 2014/703/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/19.5.2014/05:00-06:00 hodin - erotický 
teleshopping 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 
60 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") 
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala dne 24. března 2015 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 3 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění, ukládá provozovateli TV CZ s.r.o. IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 
42/14, 110 00 Praha, pokutu ve výši 500 000,- Kč, za porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 19. května 2014 od 5.00 do 6.00 hodin na programu 
ACTIVE TV odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou 
linku, který obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez 
vřazení do širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že tento audiovizuální obsah byl zařazen do vysílání bezprostředně před 6. 
hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a kdy některé televizní 
programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší věkové kategorie. 
Teleshoppingový blok má svým explicitně sexuálním obsahem potenciál vážně narušit 
zejména psychický a mravní vývoj dětí, neboť u nich může způsobit vážné narušení 
jejich přirozeného sexuálního vývoje, vedoucí až k jeho patologizaci. Pokuta je splatná 
ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014703. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014703. 

9-0-0 

18. 2014/1253/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/EZO.TV/9.11.2014/od 12:00 hodin - 
tvrzení o zdravotním stavu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 
60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") 
a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala dne 24. března 2015 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění, ukládá provozovateli TV CZ s.r.o. IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 
42/14, 110 00 Praha, pokutu ve výši 300 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingového 
bloku EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu ACTIVE TV, který 
předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování 
ohrožující zdraví, přičemž někteří diváci si zjištění a rady protagonistky mohli vyložit 
jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných 
onemocnění.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20141253. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
20141253. 



10-0-0 

19. 2014/1001/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Kvíz/15.5.2014/od 06:45 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad 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.), podle § 
8a odst. 1 písm. s) a podle § 8a odst. 5 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 24. března 2015 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. s) a podle 
§ 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pokutu ve výši 50 
000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán 
na programu ACTIVE TV dne 15. května 2014 od 06:45 hodin a který je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou 
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to 
tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, 
prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byl uveden 
nepravdivý údaj, neboť jako správná odpověď bylo uvedeno a uznáno slovo "papagáj", 
ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na internetových stránkách 
http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání teleshoppingového 
bloku, má být za správnou uznána “pouze ta odpověď, která je v souladu s českým 
jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře atd. se uznává 
za správnou odpověď pouze český tvar daného slova.” Slovo papagáj, které bylo ve 
vysílání předmětného teleshoppingového bloku uznáno jako správná odpověď, není 
českým slovem ani slovem podle českého pravopisu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
20141001. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
20141001. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí 

8-0-0 

20. 2014/763/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Argan Oil Set/2.1.2014/16:00-16:20 
hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad na základě ustanovení § 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.) 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 24. března 2015 toto usnesení: 
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, 
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového pořadu Cenokat, 
odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, kdy v čase od 16.00 do 16.20 
hodin nabízel produkt Argan Oil Set, neboť porušení zákona ve vztahu k šiřiteli 
teleshoppingu nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 

21. 2014/764/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/JADE infračervený masážní 
přístroj/2.1.2014/od 09:01 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad na základě ustanovení § 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.) 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 24. března 2015 toto usnesení: 
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, 
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového pořadu Cenokat, 
odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, kdy v čase od 09:01 hodin 
nabízel produkt JADE infračervený masážní přístroj, neboť porušení zákona ve vztahu k 
šiřiteli teleshoppingu nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení. 
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22. 2014/766/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/"poslední nabídka"/7.1.2014/od 13:41 
hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad na základě ustanovení § 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.) 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 24. března 2015 toto usnesení: 
Rada zastavuje správní řízení vedené se společností TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, 
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového pořadu Cenokat, 
odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, kdy v čase od 13:41 do 13:57 
hodin nabízel produkt 6ks SET NOŽŮ a tvrdil, že se jedná o poslední nabídku, neboť 
porušení zákona ve vztahu k šiřiteli teleshoppingu nebylo prokázáno, čímž odpadl 
důvod správního řízení. 
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23. 2014/1082/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Česká televize/ČT 
sport/BEKO/30.8.2014/22:35:44 hodin/§ 49 odst. 1 písm. a) - neoddělená a 
nerozeznatelná reklama 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: 
Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 14070 správní řízení vedené pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reklamy „BEKO“ dne 30. srpna 
2014 v čase 22:35:44 hodin na programu ČT sport, která nebyla jako reklama ve 
vysílání rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově 
nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání, neboť nebyla 
dostatečně naplněna podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 49 odst. 
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 30. srpna 2014 v čase 
22:35:44 hodin na programu ČT sport odvysílal reklamu "BEKO", která nebyla jako 
reklama ve vysílání rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. 
Provozovatel uvedené obchodní sdělení zařadil do vysílání pod označením "sponzor 
pořadu", přestože naplňovalo definiční znaky reklamy, a to zejména tím, že jeho délka 



byla 30 s, což je stopáž typická pro reklamu, a rovněž svým audiovizuálním ztvárněním, 
jehož cílem bylo přesvědčit diváka/spotřebitele ke koupi produktů BEKO. Rada 
stanovuje lhůta k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 
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24. 2014/957/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Separatisté zaútočili 
na nemocnici/24.8.2014/19:30 - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
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 
24. března 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo 
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Separatisté 
zaútočili na nemocnici, dne 24. srpna 2014 od 19.30 hodin na programu NOVA, z 
důvodu absence předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Separatisté zaútočili na nemocnici, dne 
24. srpna 2014 od 19.30 hodin na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti, a to konkrétně tím, že v předmětné reportáži došlo k věcně 
nesprávnému informování o současné situaci na Ukrajině, zejména pak uvedením 
informace, že „Doněckem otřásl časně ráno ohlušující výbuch. Separatisté zasáhli 
nemocnici.“, zdůrazněné titulkem „Separatisté zaútočili na nemocnici“, který byl uveden 
na televizní obrazovce v průběhu celé reportáže. Takovéto věcně nesprávné 
informování protínající celou reportáž ovlivnilo vyznění této reportáže, která tak ve svém 
vyznění stranila jednomu konkrétnímu závěru a manipulovala tak s diváky, kteří si 
nemohli na věc učinit vlastní závěr. K tomuto přitom došlo, ačkoli ostatní tuzemská 
média ve stejnou dobu informovala o tom, že nemocnice byla zasažena při ostřelování 
Doněcku ukrajinskou armádou, informace o této skutečnosti tudíž byly k dispozici. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

 

25. 0470(2014): Jihočeská telekomunikační s.r.o.; Třeboňská lázeňská televize - 
rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: 
Rada zastavuje s provozovatelem Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se 
sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701 správní řízení vedené pro možné porušení 
licenčních podmínek programu Třeboňská lázeňská televize, kterého se mohl dopustit 
tím, že nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, neboť nebyla 
dostatečně naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jihočeská telekomunikační 
s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701, na porušení 
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nebylo ve vysílání programu 
Třeboňská lázeňská televize dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když 
byly ve dnech 17. - 18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci : 1. 
blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán 
od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014, což je v rozporu 
s licenčními podmínkami programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z 
rozhodnutí Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších 
změn. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

26. 0469(2014): Jihočeská telekomunikační s.r.o.; Dačická televize/17-18.ledna 2014 - 
rozhodnutí 

-  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 Jihočeská telekomunikační 
s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701, na porušení 
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nebylo ve vysílání programu Dačická 
televize dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. 
ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 
hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. 
ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014, což je v rozporu s licenčními 
podmínkami programu Dačická televize vyplývajícími z rozhodnutí Rady č.j. 
FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: 
Rada zastavuje s provozovatelem Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se 
sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701 správní řízení vedené pro možné porušení 
licenčních podmínek programu Dačická televize, kterého se mohl dopustit tím, že 
nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, neboť nebyla dostatečně 
naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

27. 2015/39/had/CET: CET 21 spol.s r.o.; CET 21 spol. s r.o./Nova 
sport/30.10.2014/21:58:23 hodin/označení sponzora unibet.cz-zakázaná reklama- návrh 
na přerušení řízení 

-  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.“), v souladu s ustanovením § 64 odst. 
1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) 
rozhodla dne 24. března 2015 vydat následující usnesení: Správní řízení spis. zn. 
2015/39/had/CET, vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. 
s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, se 



přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního 
řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

11-0-0 

28. 2015/225/LOJ/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO směřovaný na území Rumunska a 
Moldávie - dětský zámek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele 
HBO Europe s. r. o., č.j. RRTV-RRTV/2383/2015-P, doručeným Radě dne 3. 3. 2015, v 
jehož rámci je Rada ze strany provozovatele televizního vysílání HBO Europe s. r. o. 
prostřednictvím svého právního zástupce informována o skutečnosti, že program HBO, 
směřovaný na území Rumunska a Moldávie, je ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb. dostupný koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy s 
osobou starší 18ti let, a jsou k němu poskytována technická opatření, která umožňují 
této osobě omezit dětem a mladistvým přístup k 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 HBO 
Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o 
podání vysvětlení, zda písemnost, která byla doručena Radě dne 3. 3. 2015 pod č.j. 
RRTV-RRTV/2383/2015-P a v níž provozovatel prostřednictvím svého právního 
zástupce informoval Radu, že program HBO, směřovaný na území Rumunska a 
Moldávie, je ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
dostupný koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy s osobou starší 18ti let, a 
jsou k němu poskytována technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a 
mladistvým přístup k vysílání (dále jen "rodičovský zámek"), se vztahuje pouze k tomuto 
programu, či zda provozovatel zamýšlel Radu současně informovat, že jsou 
rodičovským zámkem opatřeny i další programy dostupné na území Rumunska a 
Moldávie. Rada dosud nebyla informována o tom, že by programy Cinemax, Cinemax 2 
a HBO Comedy byly rovněž rodičovským zámkem opatřeny. Rada tuto informaci má 
pouze k programu HBO směřovanému na území České republiky a Slovenské 
republiky. A pokud je skutečností, že jsou rodičovským zámkem opatřeny programy 
Cinemax, Cinemax 2 a HBO Comedy, Rada žádá o podání vysvětlení, zda jsou tyto 
programy opatřeny rodičovským zámkem na každém z území, kam jsou v souladu s 
udělenými licencemi šířeny.  

11-0-0 

 

 

29. 2015/88/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Urážky prezidenta by 
podle Humla měly být trestné/17.12.2014/19:30 - po nepodání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 24. března 2015 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 
137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost 
bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, z jakých zdrojů vycházela v případě 
pořadu Televizní noviny, respektive reportáže „Urážky prezidenta by podle Humla měly 
být trestné“, odvysílaného dne 17. prosince 2014 od 19:30 hodin na programu NOVA, o 



které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/377/2015-DRD. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 88002015. Rada 
nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá společnost 
CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 
5, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů vycházela, když dne 17. prosince 2014, v rámci 
zpravodajské relace Televizní noviny, vysílané od 19:30 hodin na programu NOVA, 
konkrétně pak v reportáži s názvem „Urážky prezidenta by podle Humla měly být 
trestné“, uvedla tato sdělení: „Tentokrát by prý rád omezil lidská práva a základní 
demokratické principy“, „Omezení svobody slova a návrat cenzury, totalitní metody by 
podle svých výroků chtěl poslanec Stanislav Huml“, „Nadávky na adresu veřejných 
činitelů včetně prezidenta by totiž podle něj měly být trestné a provozovatelé 
internetových stránek by je měli nekompromisně mazat, aby si kritiku politiků nikdo 
nemohl přečíst.“ Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této 
opakované žádosti. 

11-0-0 

30. 2015/87/DRD/IKO: IKO Cable s.r.o.; Film+/vzájemný vztah - po nepodání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 24. března 2015 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti IKO CABLE s.r.o., IČ 27236102, se sídlem 
Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 
137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost 
bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, jaký vztah je mezi ní a programem Film+, 
o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/376/2015-DRD. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 87002015. Rada 
nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá společnost 
IKO CABLE s.r.o., IČ 27236102, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 
Praha, o podání vysvětlení, jaký vztah je mezi ní a programem Film+. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 

11-0-0 

31. 2015/131/LOJ/Sta: Stanice O, a.s.; O/24.11.2014/15:34:28/SHOEPS - sponzor pořadu 
v. programu - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a. s. ze dne 3. 
března 2015, o jaký druh obchodního sdělení se jednalo v případě obchodního sdělení 
"SHOEPS", jehož premiéra byla odvysílána 24. listopadu 2014 v čase 15:34:28 hodin 
na programu O ("Óčko"), jelikož byly v jeho rámci obsaženy protichůdné informace v 
podobě obrazové "sponzor programu" a zvukové "sponzorem pořadu jsou..". 

10-0-0 

32. 2015/15/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/reportáž o nástupu R. 
Janouška do vězení/18.11.2014/19:30 - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, z jakých zdrojů vycházel, když dne 18. listopadu 2014, v rámci 
zpravodajské relace Televizní noviny, vysílané od 19:30 hodin na programu NOVA, 
konkrétně pak v reportáži věnované nástupu Romana Janouška do věznice uvedl, že 
Vladimír Dryml, ředitel nemocnice ve Vrchlabí, vystavil lékařskou zprávu, která 
nedoporučuje nástup Romana Janouška do vězení. 

11-0-0 



33. 2015/59/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/chystaná návštěva prezidenta 
Ukrajiny v ČR/22.11.2014/19:00 - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, 
PSČ 14070, z jakých zdrojů pochází informace, že Ivan Počuch, velvyslanec ČR na 
Ukrajině, měl být ukrajinským ministerstvem zahraničí předvolán k podání vysvětlení 
výroků prezidenta Miloše Zemana („už pár dní poté si ukrajinské ministerstvo zahraničí 
předvolalo českého velvyslance Ivana Počucha. Měl vysvětlit slova prezidenta Miloše 
Zemana“), jež zazněla v reportáži o chystané návštěvě prezidenta Ukrajiny Petra 
Porošenka v České republice, zařazené v rámci zpravodajské relace Události, vysílané 
na programu ČT1 dne 22. listopadu 2014 od 19:00 hodin. 

11-0-0 

34. 2015/90/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/reportáž o 
sjezdovkách/21.12.2014/19:00 - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 
140 70, na základě jakých smluvních ujednání byla odvysílána reportáž o sněhových 
podmínkách na českých horách a o tom, jak předcházet úrazům na sjezdovkách, 
zařazená v rámci zpravodajské relace Události, vysílané dne 21. prosince 2014 od 
19:00 hodin na programu ČT1, a zda byla v této souvislosti uzavřena smluvní ujednání, 
která zahrnovala prezentaci lyžařského vybavení značky Salomon. 

11-0-0 

35. 1252(2014): Vlastimil Němec; zaslání vzoru smlouvy - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Vlastimila Němce - 
NEMSAT, IČ 10102531, se sídlem Bučovice, Rašovice 18, PSČ 685 01, resp. se 
vzorem smlouvy o poskytování služeb kabelové televize, z něhož by bylo možné zjistit, 
zda obsahuje všechny údaje požadované ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 
Sb.  

11-0-0 

36. 2015/94/VAL/Měs: Město Štětí;prezentace společnosti TRIOPTIMUM s.r.o. - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Město Štětí, IČ: 
00264466, se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí, jaký byl charakter prezentace 
jména společnosti TRIOPTIMUM s.r.o., její internetové stránky www.trionet.cz a 
nabídky služeb příjmu digitálního televizního vysílání a vysokorychlostního připojení k 
internetu v rámci závěrečných titulků pořadu Vysílání z radnice (č. 436) v programové 
smyčce 39. týdne 2014 programu KTV Štětí, reprízy téhož pořadu v programové 
smyčce 40. týdne 2014 programu KTV Štětí a pořadu Vysílání z radnice (č. 437) v 
programové smyčce 41. týdne 2014 programu KTV Štětí, respektive jestli tato 
prezentace byla míněna jako reklama, a z jakého důvodu v tom případě nebyla 
oddělena od ostatních částí vysílání ve smyslu § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. 

11-0-0 

37. 2015/30/vis/Měs: Město Štětí/KTV Štětí/logo programu - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Město 
Štětí, IČ: 00264466, se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí, na upozornění na 
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve 
vysílání programu KTV Štětí v programové smyčce 39. týdne 2014 v pořadech Seminář 
karate, Matýsek se rozrostl na Bezděkov a Vysílání z radnice (č. 436), v programové 
smyčce 40. týdne 2014 v pořadu Vysílání z radnice (č. 436 – repríza) a v programové 
smyčce 41. týdne 2014 v pořadu Vysílání z radnice (č. 437) neuváděl označení 
televizního programu (logo). 



11-0-0 

38. 2015/93/VAL/Měs: Město Štětí; § 32/7/a z.č. 231/2001 Sb./KTV Štětí/22.9. - 10.10. 
2014 - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Město 
Štětí, IČ: 00264466, se sídlem Mírové nám. 163/0, 411 08 Štětí, na upozornění na 
porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v 
období 22. září-10. října 2014 neposkytoval divákům programu KTV Štětí snadný, přímý 
a trvalý přístup ke všem základním údajům o provozovateli televizního vysílání, mezi 
něž patří název nebo jméno provozovatele vysílání. 

11-0-0 

39. 2015/50/VAL/SAT: SATT a.s.; Televize Vysočina, 19. a 20. 10. 2014/nabídka 
internetového připojení a levného volání - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele SATT 
a.s., IČ 60749105, sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, na 
upozornění na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že ve dnech 19. a 20. října 2014 na programu Televize Vysočina, v rámci 
videotextové smyčky, zařazoval do vysílání nabídku služeb internetového připojení 
(rubrika „Nabídka služeb vysokorychlostního internetu SATTNet“) a levného volání 
(rubrika „Nabídka služeb levného volání SATTVoip“) takovým způsobem, jako by se 
jednalo o běžné rubriky (selfpromotion), nikoli o reklamy. 

11-0-0 

40. 2015/49/VAL/SAT: SATT a.s.; porušení licenčních podmínek/infotext - reakce na 
upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele SATT 
a.s., IČ 60749105, sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, na 
upozornění na porušení licenčních podmínek programu Televize Vysočina, stanovených 
licencí č. j. Ru/213/02/2636, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že se 
ve dnech 19. a 20. října 2014 odchýlil od licencí deklarované programové skladby, 
jelikož vysílání videotextové informační smyčky obsahovalo pouze rubriky „Nabídka 
služeb kabelové televize SATT TV“, „Upozornění pro zákazníky“, „Nabídka služeb 
vysokorychlostního internetu SATTNet“, „Nabídka služeb levného volání SATTVoip“, 
„Kulturní dům Zďár n. S. v říjnu 2014 zve“ a záběry webkamer. 

11-0-0 

41. 2015/24/KRO/Měs: Město Přibyslav; záznam vysílání ze dnů 22.9. - 10.10. 2014 - 
reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Město 
Přibyslav, IČ 268097, se sídlem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1/0, PSČ 58222, na 
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že neposkytl Radě na její žádost o poskytnutí záznamu vysílání programu 
TV PŘIBYSLAV ze dnů 22. 9. – 10. 10 2014 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, 
tj. z období 19 dnů, záznam vysílání v odvysílané podobě, v jaké byl distribuován 
divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí vysílání a loga programu, zaznamenaný 
v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných technických úprav.  

11-0-0 

42. 2010/415/had/Zen: Zentiva, k. s.; Calibrum Activin/mut 1/8.2.2010/19:58:48/ČT1 - 
100 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6 A 62/2011 ze dne 5. 
2. 2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Zentiva, k. s., se sídlem Praha 10, U 
Kabelovny 130, IČ 49240030 proti rozhodnutí Rady ze dne 8. 2. 2011, sp. zn./Ident.: 
2010/415/had/Zen, č.j.: had/557/2011, jímž byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za 
porušení povinnosti stanovené v § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
zadáním obchodního sdělení Calibrum Activin (sponzor upoutávky, mutace 1), 



premiérově vysílaného dne 8. února 2010 v 19:58:48 hodin na programu ČT1 a 20x 
reprízovaného na programu ČT1 a ČT2 do 28. února 2010. 

11-0-0 

43. 2014/224/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/21.1.2014/16.00-23.00 - nezapůjčení 
záznamu - po rozsudku MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2015, 
č.j. 8A 178/2014, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. srpna 2014, sp.zn. 
2014/224/RUD/TV, č.j. RUD/3145/2014, kterým byla provozovateli TV CZ s.r.o. uložena 
pokuta ve výši 200 000 Kč, neboť´na výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu 
ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z časového úseku od 16:00 do 23:00 hodin, čímž se 
dopustil porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 
ledna 2015, č.j. 8A 178/2014, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. srpna 
2014, sp.zn. 2014/224/RUD/TV, č.j. RUD/3145/2014, kterým byla provozovateli TV CZ 
s.r.o. uložena pokuta ve výši 200 000 Kč, neboť´na výzvu Rady nezapůjčil záznam 
vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z časového úseku od 16:00 do 
23:00 hodin, čímž se dopustil porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti 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.), na základě ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 24. 
března 2015 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. ukládá provozovateli TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – 
Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, pokutu ve výši 200 000,-Kč za porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. 
ledna 2014 z časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 2014224. Účastníkovi řízení se ukládá 
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014224. Náhrada 
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

11-0-0 

44. 2014/421/RUD/TP: TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Švihák lázeňský/27.3.2014/od 10:14:56 
hodin - nepatřičně zdůrazněný PP- 50 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2015, č.j. 
5A 194/2014, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele TP Pohoda s.r.o. proti 
rozhodnutí Rady ze dne 19. srpna 2014, sp.zn. 2014/421/RUD/TP, č.j. RUD/3170/2014, 
kterým byla provozovateli uložena pokuta ve výši 50 000 Kč za porušení ustanovení § 
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Švihák lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na programu RELAX, dále 
žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne ze dne 19. srpna 2014, sp.zn. 2014/422/RUD/TP, 
č.j. RUD/3174/2014, kterým byla provozovateli uložena pokuta ve výši 20 000 Kč za 
porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na 
programu RELAX a žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 19. srpna 2014, sp.zn. 
2014/423/RUD/TP, č.j. RUD/3184/2014, kterým byla provozovateli uložena pokuta ve 



výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil odvysíláním pořadu Živě z Palladia dne 24. března 2014 od 15:30 hodin na 
programu RELAX. 

11-0-0 

45. 2015/170/vis/Růz: Různí provozovatelé; Stanovisko Rady k výkladu pojmů v § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. (záznamy, zapůjčení záznamů) 

-  Rada vydává stanovisko podle § 5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu pojmu „záznamy všech pořadů včetně 
dalších částí vysílání“, pojmu „záznam v náležité technické kvalitě“ a pojmu „zapůjčení 
záznamů na výzvu Rady“. Záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání podle § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, se rozumí záznamy kompletního obsahu reálného odvysílání programu po 
delších kontinuálních úsecích, obsahujících souvislý sled více pořadů a dalších částí 
vysílání, jak za sebou bezprostředně následovaly. Záznamem v náležité technické 
kvalitě podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání se rozumí: - Digitální záznam bez chyb dat, plynulý, kompletní a 
nedeformovaný ve zvukové a obrazové složce, se zachovanou barevností obrazu, 
rychlostí záznamu a synchronizací zvuku a obrazu. - Záznam v kompresním formátu 
obrazu MPEG-2/H.262, MPEG-4 AVC/H.264, Windows Media Video (WMV8, WMV9, 
VC-1) a v kompresním formátu zvuku MPEG-1 L2/L3 (ISO/IEC 11172), MPEG-2 L3 
(ISO/IEC 13818), MPEG-4 Part 3 (ISO/IEC 14496-3) a Windows Media Audio (WMA2, 
WMA3) v kontejneru TS (MPEG-2 Transport Stream), PS (MPEG Program Stream), 
MKV (Matroska), MP4 (MPEG-4) a ASF. - Záznam v doporučeném rozlišení obrazu 
nejméně 720x576 bodů, nejlépe v nativním rozlišení tak, jak byl příslušný časový úsek 
odvysílán. Datový tok obrazu bude zvolen tak, aby umožňoval zachování čitelnosti bez 
ztráty informace. - V závislosti na použitém kompresním formátu bude pro stereofonní 
zvuk použit datový tok alespoň 128 kbit/s, pro monofonní zvuk alespoň 64 kbit/s. V 
případě více zvukových stop bude záznam obsahovat všechny tyto stopy. - Pro zvukový 
záznam bez obrazu nebo obrazový záznam bez zvuku se použijí výše uvedené 
parametry náležité kvality v jejich části. Zapůjčením záznamů na výzvu Rady podle § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, se rozumí učinění podání vůči Radě v souladu s § 37 odst. 4 zákona č. 
500/2004 Sb. v Radou stanovené 15denní lhůtě, které bude obsahovat zapůjčený 
záznam podle specifikace ve výzvě Rady a informace, ze kterých bude patrno, co je 
obsahem záznamu, respektive co je obsahem každého jednotlivého záznamu, pokud 
jich bude více, zejména vyznačení provozovatele vysílání, programu, vysílacího času a 
soupisky pořadů s přibližnými začátky jejich vysílání. Zapůjčením záznamů se dále 
rozumí jejich zapůjčení: - prostřednictvím veřejné datové sítě (šifrovaný FTP přenos) 
bez použití uznávaného elektronického podpisu způsobem popsaným ve výzvě Rady; v 
tom případě provozovatel vysílání toto učiněné podání do 5 dnů potvrdí, popřípadě 
doplní písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem. Při tomto potvrzení, popřípadě doplnění již není 
potřeba přikládat samotný záznam. Zapůjčení záznamů na výzvu Rady prostřednictvím 
veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu je považováno za 
kompletní po tomto potvrzení, popřípadě doplnění, - prostřednictvím nepoškozeného 
nosiče dat typu CD-R/CD-RW, DVD±R/DVD±RW, DVD-RAM, BD-R/BD-RE, USB flash 
disk, paměťová karta SD nebo Compact Flash, externí pevný disk, - prostřednictvím 
datové schránky (v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva vnitra 
č. 194/2009 Sb. včetně jejích příloh). 

11-0-0 

 

 



46. 2015/228/RUD/Růz: Různí provozovatelé; Přehled uhrazených pokut za období od 
1.1.2013 do 1.3.2015 

-  Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1. ledna 2013 do 1. 
března 2015. 

11-0-0 

47. 0741(2014): Economia, a.s.; Změna skutečností/Aktuálně.TV 

-   Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, a to 
poskytovatele Economia, a.s., spočívající ve změně názvu audiovizuální mediální 
služby na vyžádání umístěné na www.video.aktualne.cz na Aktuálně.TV.  

11-0-0 

48. 2015/274/chr/Otr: Otrokovická BESEDA, s.r.o.; Městská televize 
Otrokovice/https://sledovanitv.cz 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti 
společnosti Otrokovická BESEDA, s.r.o. ze dne 23. února 2015, toto sdělení: Služba 
Městská televize Otrokovice poskytovaná na adrese https://sledovanitv.cz společností 
Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ: 255 13 885, se sídlem náměstí 3. května 1302, 
Otrokovice, PSČ 765 02, nebyla Radou dne 24. března 2015 zapsána do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.  

10-0-0 

49. 1282(2014): Různí poskytovatelé; Souhrn podání avmsnv 1/2015 - po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Česká síť, IČ: 260 88 983, se 
sídlem Boženy Němcové 120, Domažlice, PSČ 344 01, jakým způsobem zpřístupňuje v 
rámci funkce „Kouzelná TV“ uživatelům nahrané vysílání nabízených televizních 
programů, konkrétně zejména o sdělení informace, jakým způsobem jsou nahrané 
záznamy vysílání uchovávány a též o popis rozhraní, v němž si uživatel tyto pořady 
zpětně vybírá.  

11-0-0 

50. 2015/226/CHU/Eco: Economia, a.s.; Posouzení služeb poskytovaných společností 
Economia, a.s. z hlediska definičních znaků avmsnv 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, že internetové stránky 
provozovatele Economia, a.s., IČ 28191226, se sídlem v Praze 8, Pernerova 673/47, 
PSČ 186 00, umístěné na internetové adrese www.ihned.cz, nejsou audiovizuální 
mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, že internetové stránky 
provozovatele Economia, a.s., IČ 28191226, se sídlem v Praze 8, Pernerova 673/47, 
PSČ 186 00, umístěné na internetové adrese www.respekt.cz, nejsou audiovizuální 
mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.  

11-0-0 

51. 0171(2014): Oldřich Jurečka; Zápis nelineární služby TVDOG 

-  Rada se seznámila s oznámením pana Oldřicha Jurečky, IČ 61416711, se sídlem v 
Podivíně, Palackého 593/24, PSČ 691 45, o ukončení poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání pod názvem TVDOG, umístěné na internetové adrese 
www.tvdog.cz. 

10-0-0 

 



52. 2014/805/zab: Licenční řízení - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu Kroměříž 103,3 MHz / 50 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž, s.r.o., IČ 29375401, se sídlem Kojetínská 
3881/89, 767 01 Kroměříž  podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 W pro program Radio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle 
však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.  

  11-0-0 

53. 2013/964/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu 
Jičín 94,2 MHz - 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 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), spočívající 
ve změně stanoviště kmitočtu Jičín silo 94,2 MHz / 200 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 SIGNÁL 
RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jičín silo 94,2 
MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 15 21 54 / 50 25 29. 

11-0-0 

54. 2014/1290/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO 
PLZEŇ - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souboru 
technických parametrů kmitočtu Plzeň 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 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ (licence sp. zn.: 
2013/834/zab), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň Doubravka 1 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 SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ (licence sp. zn.: 
2013/834/zab), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň Doubravka 1 94,9 MHz / 
100 W na souřadnice WGS 84: 13 22 26 / 49 43 13.  

11-0-0 

55. 2014/548/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Orion Morava - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Zlín 88,6 MHz / 100 W - 
rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 
sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio 
Orion Morava (licence č.j.: Ru/57/99) spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín 5 88,6 
MHz / 0,1 kW, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Zlín 5 88,6 MHz / 0,1 kW 
jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 



nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto 
představovala novou licenci. Vzhledem k tomu Rada zamítá žádost provozovatele 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Orion Morava (licence č.j.: Ru/57/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Zlín 5 88,6 MHz / 0,1 kW. 

10-0-1 

56. 2015/158/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country MORAVA - 
rozhlasové vyslání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Vyškov 94,4 MHz / 400 
W - návrh dalšího postupu 

-  Rada se seznámila s informací o stanovisku Českého telekomunikačního úřadu před 
zahájením koordinace požadované změny vysílacího stanoviště VKV kmitočtu Vyškov 4 
94,4 MHz na nové stanoviště Vyškov a přijala další postup v řízení dle rozpravy. 

11-0-0 

57. 2015/153/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country SEVER - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o ukončení vysílání na kmitočtu 
Česká Lípa 103,3 MHz / 200 W a podnět k vyhlášení licenčního řízení na kmitočtu 
Česká Lípa 103,3 MHz / 200 W - zastavení řízení 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem 
Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country 
SEVER (licence Ru/224/05), spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu 
Česká Lípa 103,3 MHz / 200 W a vyhlášení licenčního řízení na kmitočtu Česká Lípa 
103,3 MHz / 200 W, neboť žadatel vzal v celém rozsahu svou žádost zpět. 

11-0-0 

58. 2014/1046/bar/JOE: JOE Media s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou společenské smlouvy – zastavení řízení pro zjevnou právní nepřípustnost 
žádosti 

-  Rada podle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o žádosti 
provozovatele JOE Media s. r. o. se sídlem Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, 
identifikační číslo 26152002, o udělení předchozího souhlasu se změnou společenské 
smlouvy provozovatele, neboť provozovatel provedl požadovanou změnu již před 
podáním žádosti a podaná žádost je tedy zjevně právně nepřípustná 

11-0-0 

59. 2014/1047/bar/ULT: ULTRAVOX s. r. o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou zakladatelské listiny – zastavení řízení pro zjevnou právní nepřípustnost 
žádosti 

-  Rada podle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o žádosti 
provozovatele ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeží 34/409, 128 00 Praha-
Nové Město, identifikační číslo 49702785, o udělení předchozího souhlasu se změnou 
zakladatelské listiny provozovatele, neboť provozovatel provedl požadovanou změnu již 
před podáním žádosti a podaná žádost je tedy zjevně právně nepřípustná 

11-0-0 

60. 2015/75/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / ZET; žádost o udělení 
předchozího souhlasu se změnou licenčních podmínek 

-  Rada podle ustanovení § 45 odst. 2 vyzývá žadatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. 
se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, aby 
odstranil vadu své žádosti o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností 



uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 
ze dne 24. 2. 1998) spočívající ve změně licenčních podmínek výslovně umožňující 
zařazování hudby do bloků v českém jazyce, a to tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu 
má být hudba do bloků v českém jazyce zařazována 

11-0-0 

61. 2015/279/hak/Rád: Radio Samson, spol. s r. o. / Radio Samson, 24.2. 2015, 00:00 - 
24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Samson provozovatele Radio 
Samson, spol. s r.o., ze dne 24. února 2015 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 

62. 2014/841/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Blansko město 2 91,5 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blansko město 2 91,5 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 38 55 / 49 21 55 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 4. května 2015. 

11-0-0 

63. 2015/218/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 6/2015 

-  Rada se seznámila s podnětem (č. j. 2354/2014), v němž posluchač vznáší stížnost 

na dramaturgii Českého rozhlasu.  

11-0-0 

64. 2015/232/JUM/ČES: ČESKÝ ROZHLAS; Český rozhlas Radiožurnál 1. 3. 2015 - 
pořad Názory a argumenty (u kulatého stolu) 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Názory a komentáře, konkrétně dílu 
odvysílaného dne 1. 3. 2015, a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem.  

11-0-0 

65. 2015/266/SPM/Růz: Různí provozovatelé; Monitoring obsahu - obchodní sdělení ze 
dne 24. 2. 2015/Casino Royale Pershing 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program Evropa 2; 105,1 MHz Jihlava) dne 24. února 2015, 
MEDIA BOHEMIA a.s (program Hitrádio Faktor; 104,3 MHz České Budějovice) dne 24. 
února 2015, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) 
dne 24. února 2015, Rádio Šumava s.r.o. (program Rock Šumava; 91,8 MHz Karlovy 
Vary) dne 24. února 2015, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 
96,2 MHz Hradec Králové) dne 24. února 2015, NONSTOP s.r.o. (program Rádio 
Krokodýl; 103,0 MHz Brno) dne 24. února 2015 a Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 24. února 2015. 

11-0-0 

-  Rada vyžádá od provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., informace o objednavateli (zadavateli) reklamy na Casino 
Royale Pershing, která byla odvysílána dne 24. února 2015 v 9:32:31, 15:31:28 hodin a 
17:55:23 hodin na programu Kiss (98,1 MHz Praha). 

11-0-0 

66. 2015/140/zem/KAB: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o./OIK TV KT ŽACLÉŘ; televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence 
uplynutím doby, na kterou byla udělena 



-  Rada konstatuje, že provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 481 50 029, 
se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ 10100, zanikla dne 17. března 2015 podle § 24 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programů 
OIK TV a KT ŽACLÉŘ, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená 
rozhodnutím Rady, č.j. Ru/46/03/538 ze dne 4. února 2003, ve znění pozdějších změn. 
O této skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního 
řádu. 

11-0-0 

67. 2015/265/zem/Kab: KabelSat s.r.o./INFO - OPATOVICE, INFO - Vranov, INFO - 
DAMBOŘICE, INFO - HERŠPICE, INFO - LANŽHOT, INFO - OTNICE, INFO - TUČAPY; 
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby 
platnosti licence  

-  Rada prodlužuje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 268 83 104, se sídlem Křižanovice 
217, PSČ 68501, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. 
Ru/127/03/1216 ze dne 10. červa 2003, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti 
doručené dne 11. března 2015, č.j. RRTV/2681/2015-P. 

11-0-0 

68. 2015/280/SMU/3C: 3C spol. s r.o./program 3C - prodloužení platnosti licence 
č.j.Ru/91/03/797 z 1. dubna 2003 

-  Rada prodlužuje provozovateli 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, se sídlem: Myslivní 21, 
PSČ: 623 00, Brno, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence 
č.j. Ru/91/03/797 ze dne 1. dubna 2003, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti č.j. 
RRTV/2750/2015-P doručené dne 13. března 2015. 

11-0-0 

69. 2015/284/SMU/3C: 3C spol. s r.o.; televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů; převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů; žádost o předchozí souhlas, předchozí oznámení se změnou seznamu 
společníků a převodem obchodního podílu, upozornění - provedení změny bez 
souhlasu Rady a bez předchozího oznámení  

-  Rada uděluje provozovateli 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 
21, PSČ 623 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. 
Ru/91/03/797 ze dne 1. dubna 2003, dle § 21 odst. 1 písm. e), spočívající ve změně 
seznamu společníků a v převodu obchodního podílu z paní Marty Novákové ve výši 50 
000,- Kč na p. Jiřího Hoška, dle podání č.j. RRTV/2792/2015-P doručeného dne 16. 
března 2015.  

11-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), dle § 59 odst. 1 – 
3 zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se 
sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že bez předchozího souhlasu Rady 
provedl změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/91/03 ze dne 1. dubna 
2003, spočívající ve změně seznamu společníků a převodu obchodního podílu z paní 
Marty Novákové ve výši 50 000,- Kč na p. Jiřího Hoška a stanoví mu lhůtu k nápravě 15 
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

-  Rada registruje provozovateli 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 
21, PSČ 623 00, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu 
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/63/98 z 31. srpna 1998, 
spočívající ve změně seznamu společníků a v převodu obchodního podílu z paní Marty 



Novákové ve výši 50 000,- Kč na p. Jiřího Hoška dle podání č.j. RRTV/2792/2015-P ze 
dne 16. března 2015. 

10-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), dle § 59 odst. 1 – 
3 zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se 
sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00, na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a 
b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem neoznámil Radě změnu 
skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/63/98 ze dne 31. srpna 1998, 
spočívající ve změně seznamu společníků a v převodu obchodního podílu paní Marty 
Novákové ve výši 50 000,- Kč na p. Jiřího Hoška a stanoví mu lhůtu k nápravě 15 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 a dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001, seznámila s 
oznámením provozovatele 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, 
PSČ 623 00, spočívajícím ve změně jednatele společnosti dle podání č.j. 
RRTV/2792/2015-P ze dne 16. března 2015.  

11-0-0 

70. 2015/224/zem/TV : TV FASHION s.r.o./FASHION TV (Czech & Slovak); televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družice - neoznámení změny 
specifikace družice 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., žádá provozovatele TV 
FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, o 
podání vysvětlení ve věci možné neoznámené změny skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, č.j. zem/639/2014, spis. zn.: 2013/786/zem/TV, ze dne 18. února 2014, k 
provozování televizního vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změny specifikace družice, 
vzhledem k tomu, že na původní pozici není program provozovatele zachytitelný. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

72. 2015/276/zem/MĚS: WI-SAT Multimedia s.r.o. (původní název obchodní firmy SAT - 
AN CableNet & Multimedia s.r.o.); převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - oznámení změny a žádost o převod registrace; 
změna statutárního orgánu - upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila s oznámením WI-SAT Multimedia s.r.o., IČ 289 55 382, se sídlem 
Kladno – Dubí, Buštěhradská 282, PSČ 272 03, o rozdělení společnosti WI-SAT 
Multimedia s.r.o. odštěpením sloučením se společností se společností SAT – AN 
CableNet SE, IČ 243 17 888, se sídlem Ječná 243/39a, Nové Město, 120 Praha 2.  

7-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením WI-SAT Multimedia s.r.o., IČ 289 55 382, se sídlem 
Kladno – Dubí, Buštěhradská 282, PSČ 272 03 podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., spočívajícím ve změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, a to 
převedením registrace, č.j. zem/413/2011, spis. zn.: 2011/113/zem/SAT, ze dne 8. 
února 2011, společnosti WI-SAT Multimedia s.r.o., IČ 289 55 382, se sídlem Kladno – 
Dubí, Buštěhradská 282, PSČ 272 03, na společnost SAT – AN CableNet SE, IČ 243 
17 888, se sídlem Ječná 243/39a, Nové Město, 120 Praha 2, vyplývajícím z rozdělení 
společnosti WI-SAT Multimedia s.r.o. odštěpením sloučením se společností se 
společností SAT – AN CableNet SE, kdy rozdělená společnost nezaniká, ale vyčleněná 
část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
přechází na nástupnickou společnost.  

10-0-0 



-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost WI-SAT Multimedia 
s.r.o., IČ 289 55 382, se sídlem Kladno – Dubí, Buštěhradská 282, PSČ 272 03, na 
porušení § 29 odst. 3, kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu názvu 
obchodní firmy a jednatelů ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a 
stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

 

 

73. 2015/264/SMU/Růz: Různí provozovatelé; změna programové nabídky 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem: Ostrov, Mírové 
náměstí 733, PSČ: 363 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/4/97, ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program MŇAM TV, v rozsahu dle 
podání č.j. RRTV/2863/2015-P ze dne 11. března. 2015. 

11-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Czech Digital Group, a.s. IČ: 25842609, se sídlem: Skokanská 2117/1, 
PSČ: 169 00 Praha 6 – Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů sp. zn.: 2008/70/fia/CDG, č.j. fia/645/08 ze dne 22. ledna. 2008, spočívající ve 
změně programové nabídky a to ve vyřazení z programové nabídky programu ACTIVE 
TV ve vysílací síti 3 v rozsahu dle podání č.j. RRTV/2720/2015-P ze dne 11. března. 
2015. 

10-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením 
provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ: 25619471, se sídlem Příbram II, Pod Hvězdárnou 
453, PSČ: 261 01 o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému T-DAB, sp. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, č.j. koz/2503/09 ze dne 25. března 2009, 
spočívající v rozšíření programové nabídky o český rozhlasový program Radio Samson 
Digital od 1. března 2015, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/2755/2015-P ze dne 12. 
března 2015. 

11-0-0 

74. 2015/257/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - žádost o prošetření dodržování 
podmínek licence a registrace - selfnet a tv2go - šíření programů skupiny Prima 

-  Rada se seznámila s podáním AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři, ze dne 4. 
března 2015, kterým žádá v zastoupení společnosti FTV Prima, spol. s.r.o. Radu o 
prošetření poskytování služeb selfnet a tv2go, a sděluje žadateli, že uvedené služby a 
podmínky jejich poskytování prověří a bude o výsledcích šetření informovat. 

11-0-0 

75. 2015/251/KOZ/Obe: Stížnosti obcí - zpoplatnění šíření programů NOVA a Prima v 
kabelových rozvodech obcí 

-  Rada se seznámila s podáními obcí Lužice, Jarcová, Kopřivnice Zděchov, 
Ratíškovice, Vracov, Sedlnice, Kadaň a Kateřinice, které se týkají zpoplatnění šíření 
programu NOVA v kabelových rozvodech a schvaluje návrh odpovědi 

11-0-0 



76. 0920(2014): Česká asociace elektronických komunikací o. s. - podnět k zahájení 
přezkumu dle § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. - must carry - vyjádření dotčených 
subjektů 

-  Rada se seznámila s vyjádřením asociací osob se zdravotním postižením, 
provozovatelů příslušných veřejných komunikačních sítí šířících rozhlasové a televizní 
vysílání a Asociace televizních organizací ve věci ve věci podnětu České asociace 
elektronických komunikací z.s. ke stanovení programů a služeb přímo související s 
těmito programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 5 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb.,  

11-0-0 

77. 2015/202/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Oznámené změny  

-  Rada se seznámila se 13 oznámeními 

11-0-0 

78. 2015/248/KOD/Rad: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Rady 
sestavené k 31.12.2014 

-  Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Rady 
sestavené k 31.12.2014. 

11-0-0 

79. 2015/245/KOD/Rad: Zveřejňování všech nově uzavíraných smluv s předmětem 
plnění nad 50 000 Kč 

-  Rada se seznámila s dopisem předsedy vlády České republiky a souhlasí se 
zahájením zveřejňování všech nově uzavíraných smluv s předmětem plnění nad 50.000 
Kč od 1. dubna 2015 

11-0-0 

80. 2015/247/KOD/Rad: Dopis Mgr. Petra Štěpánka pro členy Rady 

-  Rada se seznámila s dopisem Mgr. Petra Štěpánka 

9-0-0 

-  Ukončit spolupráci s AK Hromádka ve věci odvolaných radních k datu: ihned 

3-4-3 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


