
Zápis z 10. zasedání, konaného dne 2. 6. 2015  

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

 

1. Schválení programu 10. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 2015/440/mal/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Změna Jednacího řádu 
a Statutu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, mění Jednací řád 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání takto: I. Ustanovení čl. 2 odst. 6 se zrušuje. 
Dosavadní odstavce 7 – 9 článku 2 se přečíslovávají na odstavce 6 – 8. II. V ustanovení 
čl. 3 odst. 2, větě druhé, se před spojku "a" vkládá nová část věty "oznamuje 
účastníkům řízení provádění dokazování,". III. Ustanovení čl. 4 odst. 9 se zrušuje. 
Dosavadní odstavec 10 článku 7 se přečíslovává na odstavec 9. Tyto změny nabývají 
účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou bodu III., který nabývá účinnosti dne 1. července 
2015. 

10-1-2 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, mění Statut Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání takto: I. V ustanovení čl. 3, větě šesté, se slova "zákon o 
cestovních náhradách" mění na "zákoník práce". II. Ustanovení čl. 4, věta třetí, se 
zrušuje. Tyto změny nabývají účinnosti dnem vyhlášení. 

11-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nesouhlasí s navrženými změnami 
Jednacího řádu. 

4-6-3 

3. 2015/484/BLA/Nes: Volba předsedy a místopředsedů Rady 

-  Seznam přítomných: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, 
Kostrhun, Mencl, Novák, Ondrová, Poledníček, Richterová, Svoboda 

         13-0-0 

-  Rada zvolila volební komisi ve složení: Ondrová, Richterová, Jaklová 

13-0-0 

4. 2015/118/zab: MEDIA BOHEMIA a.s.; podnět k vyhlášení licenčního řízení Hradec 
Králové 89,1 MHz / 100 W - veřejné slyšení od 13:30 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Hradec Králové 89,1 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající 
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

11-0-0 

5. 2015/450/FIA/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL 
BULGARIA – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice – ústní jednání dne 2. června 2015 ve 13.45 hodin  



-  Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, 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: AMC CHANNEL BULGARIA; základní programová 
specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené 
zejména v USA; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Bulharsko; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; časový rozsah vysílání: 
24.00 hodin denně, dle žádosti ze dne 13. května 2015, č.j.: RRTV/4669/2015-P.  

11-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Bulharska, na jehož 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu AMC CHANNEL 
BULGARIA šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v 
USA; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk  

11-0-0 

6. 2014/1174/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souboru technických 
parametrů kmitočtu Česká Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 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 Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa Vodárna 107,8 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 
Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká 
Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 14 31 31 / 50 41 35.  

13-0-0 

7. 2015/355/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Zlín 5 
88,6 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 5 88,6 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 17 39 06 / 49 13 32 se lhůtou pro doručení žádostí do 15. 
července 2015.  

11-0-0 

8. 2015/471/hak/Gam: Gama media, s.r.o./ Gama Rádio, 5.5. 2015, 24:00-00:00 hodin, 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Gama Rádio provozovatele Gama media, 
s.r.o. ze dne 5. 5. 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 

13-0-0 

9. 2015/452/JUM/Růz: Různí provozovatelé RV; Souhrn podání 10/2015 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 4712/2015) na pořad Ranní show odvysílaný dne 
15. 5. 2015 na programu EVROPA 2; Rada se seznámila se stížností (č. j. 4713/2015) 
na vydání pořadu Mezi kontinenty ze dne 4. 4. 2015 na programu ČRo Regina.  

13-0-0 



-  Rada se seznámila s analýzou části pořadu Ranní show odvysílaného dne 15. 5. 
2015 na programu EVROPA 2 a analýzou pořadu Mezi kontinenty ze dne 4. 4. 2015 na 
programu ČRo Regina a shledala, že ani v jednom případě nedošlo k porušení zákona. 

13-0-0 

10. 2015/469/SPM/Růz: Různí provozovatelé; analýza obchodních sdělení v 
rozhlasovém vysílání - reklama na lék Wobenzym 

-  Rada vyžádá od provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti EVROPA 2, spol. s 
r.o., informace o objednavateli (zadavateli) reklamy na lék Wobenzym, která byla 
odvysílána dne 13. května 2015 v 6:53:02 hodin, 7:39:34 hodin, 8:00:51 hodin, 8:59:19 
hodin na programu Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 MHz Brno). 

12-0-0 

11. 2015/463/JUM/LON: LONDA spol. s r. o.; Analýza zpravodajství a publicistiky 
programu RÁDIO IMPULS ve dnech 11. 9. 2014 - 10. 10. 2014 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele LONDA spol. s r. o., a to z 
období 11. 9. - 10. 10. 2014. Předmětem analýzy byly následující pořady: Zprávy v 
celou, Zprávy v půl, Sedm minut v sedm, Polední speciál a Kauza dne. 

13-0-0 

-  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 LONDA spol. s r. o., 
sídlem Na příkopě 859/22, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 49241931, o podání vysvětlení, na 
základě jakého klíče byli do pořadu Kauza dne v období od 11. 9. do 10. 10. 2014 zváni 
představitelé politických uskupení kandidujících v podzimních komunálních a senátních 
volbách. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

13-0-0 

12. 2015/472/POT/Fre: Frekvence 1, a.s.; Analýza zpravodajství a publicistiky 
programu FREKVENCE 1 ve dnech 11. 9. 2014 - 10. 10. 2014 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního 
zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence 
1, a.s., ve sledovaném období od 11. 9. 2014 do 10. 10. 2014. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Frekvence 1, 
a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, o podání vysvětlení, podle 
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících v 
komunálních volbách 2014 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub vysílaného každou 
sobotu a neděli od 17:00 hodin v období od 11. 9. 2014 do 10. 10. 2014 na programu 
FREKVENCE 1. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy. 

13-0-0 

13. 2015/238/bar/Čes: Český telekomunikační úřad; výpočet pokrytí obyvatel z 
hlediska majetkového propojení provozovatelů rozhlasového vysílání a sítí programů 
rozhlasového vysílání 

-  Rada se seznámila s výpočtem pokrytí obyvatel České republiky signálem 
rozhlasového vysílání některých majetkově propojených subjektů, programových sítí a 



programů, který provedl Český telekomunikační úřad v dubnu 2015, a shledala, že 
nedošlo k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 a § 57 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

14. 2015/451/FIA/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL - televizní 
vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek - předchozí souhlas, 
změna specifikace družice – oznámení  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: 
FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má 
být vysílání programu AMC CHANNEL prostřednictvím družice zcela nebo převážně 
směřováno o Bulharsko a Makedonii, a to s účinností ke dni zahájení vysílání programu 
AMC CHANNEL BULGARIA, dle žádosti ze dne 13. května 2015, č.j.: 
RRTV/4668/2015/-P.  

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 21 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci 
televizního vysílání programu AMC CHANNEL prostřednictvím družice, sp. zn.: 
2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012, ve znění pozdějších změn, 
spočívající ve změně specifikace družice, a to z EUTELSAT 10A na E16A, dle 
oznámení ze dne 13. května 2015, č.j.: RRTV/4668/2015-P.  

13-0-0 

15. 2015/360/zem/DON: DONEAL, s.r.o./ PLUS; televizní vysílání šířené prostřednictvím 
družice - změna označení názvu programu a licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, DONEAL, s.r.o., IČ 291 35 451, se sídlem Praha 8 – 
Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci udělené 
rozhodnutím č.j. sve/1849/2014, spis. zn.: 2014/145/sve/DON, ze dne 27. května 2014, 
spočívající ve změně označení názvu programu na JOJ Cinema, v rozšíření vysílání o 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů s územním rozsahem celá Česká 
republika, ve změně hlavního jazyka vysílání na: český jazyk, a změně dalších 
programových podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 14. dubna 2015, č.j. 
RRTV/3711/2015-P, ve znění doplnění ze dne 18. května 2015, č.j. RRTV/4739/2015-P.  

13-0-0 

16. 2015/399/FIA/SAT: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 469 00 
250 se sídlem Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01, souhlas podle § 21 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení 
vysílání programu Infokanál Kojátky, k.ú. 667820 Kojátky, okres Vyškov šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, dle žádosti ze dne 28. dubna 2015, č.j.: 
RRTV/4262/2015-P.  

13-0-0 

17. 2015/455/SMU/Stu: Studio R e V i s.r.o., program RTM; televizní vysílání 
prostřednictvím vysílačů, zpětvzetí žádosti o předchozí souhlas - zastavení řízení 

-  Rada zastavuje s provozovatelem Studio R e v i s.r.o., IČ: 46709975, se sídlem 
Liberec, Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07 (licence č.j. Ru/177/98/1359 ze dne 7. dubna 



1998, program RTM), podle § 66, odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, řízení o žádosti dle § 21 odst. 1 písm. e), zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
provozovatel vzal č.j. RRTV/4740/2015-P dne 18. května 2015 svou žádost č.j. 
RRTV/4474/2015-P zpět. 

13-0-0 

18. 2014/279/zem/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./ Studio LTV; televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - řízení o odejmutí licence dle § 
63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s analýzou televizního programu Studio LTV, provozovatele 
Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ: 29299071, se sídlem Šaldova 560/7, Židenice, 
615 00 Brno, ze dne 20. března 2015  

12-0-0 

-  Rada zastavuje podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), řízení vedené s provozovatelem Kabelová televize 
Lelekovice s.r.o., IČ: 29299071, se sídlem Šaldova 560/7, Židenice, 615 00 Brno, podle 
ustanovení § 63 odst. 2 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.“), neboť odpadl jeho důvod  

12-0-0 

-  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 Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ: 29299071, se sídlem Šaldova 
560/7, Židenice, 615 00 Brno, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení 
kontinuálního záznamu programu Studio LTV ze dne 20. března 2015 od 10:00 do 
22:00 hodin nezapůjčil záznam vysílání, ale soubor obsahující počítačovou prezentaci, 
který není záznamem programové smyčky programu Studio LTV v odvysílané podobě. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění  

13-0-0 

-  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 Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ: 29299071, se sídlem 
Šaldova 560/7, Židenice, 615 00 Brno, o podání vysvětlení z jakého důvodu na 
písemnou výzvu Rady o zapůjčení kontinuálního záznamu programu Studio LTV ze dne 
20. března 2015 od 10:00 do 22:00 hodin zapůjčil soubor s počítačovou prezentací, jejíž 
délka je přibližně poloviční oproti délce přibližně 1 hodiny, kterou má mít program Studio 
LTV podle licence, a v jejíchž snímcích většinou není uvedeno označení televizního 
programu (logo), jak to ukládá § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

13-0-0 

-  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 Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ: 29299071, se sídlem 
Šaldova 560/7, Židenice, 615 00 Brno, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
umožňoval v souladu s § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb. dne 20. 
března 2015 divákům programu Studio LTV snadný, přímý a trvalý přístup zejména k 
základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou v jeho případě název, 



identifikační číslo a adresa sídla, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné 
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese 
pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické 
pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání 
je Rada, když tyto údaje nebyly v plné skladbě součástí obsahu provozovatelem 
zapůjčené počítačové prezentace, jejímž obsahem byl podle jeho sdělení záznam 
programové smyčky programu Studio LTV ze dne 20. března 2015, a když tyto údaje 
nejsou v plné skladbě ani součástí informací na internetové stránce http://www.kt-
lelekovice.cz/, na kterou se odkazuje ve zmíněné počítačové prezentaci. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

13-0-0 

19. 2015/462/SMU/Růz: Různí provozovatelé převzatého vysílání; oznámení změn 
programové nabídky  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Praha 4, 
Tomíčkova 2144/1, PSČ: 148 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů sp. zn. 2014/11/zem/T-M, č.j. zem/63/2014 z 18. února 2014, 
spočívající ve a) změně programové nabídky a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní 
programy (erotické) s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně: Brazzers TV a 
Private TV; b) změně časového rozsahu vysílání u již zaregistrovaných erotických 
programů (Adult Channel, Blue Hustler, Darling!, Hustler, Playboy TV, Private Spice, 
XXX xtreme, Erox HD, Eroxxx HD) na 24 hodin denně s tím, že vysílání bude zajištěno 
v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace 
technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/4789/2015-P doručeného 
dne 21. května 2015.  

12-0-1 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Smart Fun s.r.o., IČ: 01719483, se sídlem Novodvorská 1800/136, 
Braník, 142 00 Praha 4, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, sp. zn.: 2014/40/FIA/Sma, č.j.: FIA/807/2014 ze dne 4. března 
2014, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o: a) české 
televizní programy: Nickelodeon, MTV Rocks International, MTV Dance International, 
VH 1 European, MTV Hits International, VIVA Hungary, Nickelodeon HD, Comedy 
Central Extra; b) zahraniční televizní programy: Nickelodeon Junior, MTV Live HD, v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/4821/2015-P doručeného dne 22. května 2015. 

13-0-0 

20. 2015/453/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 7 oznámeními 

13-0-0 

21. 2015/400/VEZ/Růz: Různí provozovatelé; Volby do Senátu PČR a zastupitelstev 
obcí ve vysílání České televize a Českého rozhlasu  

-  Rada se seznámila s analýzami zpravodajství a publicistiky na programech České 
televize a Českého rozhlasu před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 v 
období od 10. září 2014 do 17. října 2014. 

13-0-0 

-  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 Český rozhlas, 



sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 45245053, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem zajišťoval vyváženost prezentace kandidujících subjektů v celku svého 
předvolebního vysílání, když v případě pořadu Debaty lídrů kandidátek v krajských 
městech, vysílaném regionálními stanicemi ČRo v období 6. 10. 2014 – 9. 10. 2014 
(Debata lídrů kandidátek ve městě Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Jihlava, Hradec 
Králové, Olomouc, Brně, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín), se 
ukazují výrazné rozdíly ve výpovědním prostoru, který náležel konkrétním 
představitelům kandidujících subjektů, kteří byli přítomni v týchž debatách. 
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22. 2015/388/VEZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza vysílání programu Prima před 
volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima před volbami do 
zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 v období od 10. září 2014 do 17. října 2014. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení, 
podle jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících 
v podzimních volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu PČR 2014 do 
jednotlivých vydání rubriky MINIDUEL, vysílané každý všední den jako příloha pořadu 
Odpolední zprávy, vysílaného v čase od 17.40 hod., v období od 10. 9. 2014 do 17. 10. 
2014 na programu Prima a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci rubriky prezentováni. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení, 
podle jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících 
v podzimních volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu PČR 2014 do 
jednotlivých vydání pořadu Partie, vysílaného v neděli v čase od 11.00 hod., v období 
od 10. 9. 2014 do 17. 10. 2014 na programu Prima a co určovalo pořadí, v němž byli v 
rámci pořadu prezentováni. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy.  
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23. 2015/389/VEZ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Analýza vysílání programu NOVA před 
volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu NOVA před volbami do 
zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 v období od 10. září 2014 do 17. října 2014. 

13-0-0 

-  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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se 
sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny, vysílané v předvolebním 
období od 10. září 2014 do 9. října 2014 v čase od 19:30 hodin na programu NOVA, 



odvysílal 8 příspěvků (16. 9. 2014 „Změna předpisů zkomplikuje Pražanům život“, 18. 9. 
2014 „Pražská TOP 09 se hádá kvůli nové vyhlášce“, 22. 9. 2014 „Nové stavební 
předpisy mají další odpůrce“, 24. 9. 20014 „Změny ve stavebních předpisech“, 25. 9. 
2014 „Válka o stavební předpisy“, 29. 9. 2014 „V Praze zuří válka o reklamní billboardy“, 
5. 10. 2014 „Praha zakázala zahrádkářům neprůhledné ploty“, 8. 10. 2014 „Stavební 
předpisy jsou prý v rozporu se zákonem“), jejichž hlavním tématem byl politický spor 
týkající se nových Pražských stavebních předpisů (PSP), přičemž v prezentaci sporu byl 
opakovaně poskytován výrazně větší prostor kritikům PSP, čímž byla narušena 
vyváženost vysílání relace, navíc v období před volbami. Závažnost nevyváženosti je o 
to větší, že relace v těchto příspěvcích představovala téma PSP jako tíživý problém 
dotýkající se většiny obyvatel Prahy. Přičemž prostřednictvím jednostranných, leckdy 
zavádějících a neobjektivních, vyjádření jak moderátorů a redaktorů relace 
(„zahrádkářům zakazují plaňkové ploty, ale co je závažnější, developerům už neurčují, 
kolik parkovacích míst musejí u nových staveb zajistit“, „v příštích letech hodlá město 
umožnit novou výstavbu a už nepožadovat vznik dostatečného počtu parkovacích míst“ 
16. 9. 2014, „přinesou řadu komplikací nejenom Pražanům, ale i návštěvníkům hlavního 
města. Například bude daleko těžší ve městě zaparkovat.“ 18. 9. 2014, „Nadcházející 
změny v Pražských stavebních předpisech budou mít vážný dopad pro Pražany i turisty 
navštěvující hlavní město. Většina kandidátů na primátora považuje změny ve 
stavebních a hygienických normách za špatné. A jedním z jejich prvních kroků v případě 
volebního vítězství prý bude zrušení a změna těchto předpisů.“ 24. 9. 2014, 
„Zahušťování výstavby v centru, ještě horší parkování než doposud a méně 
protihlukových bariér. Tak to je jen krátký výčet z mnoha věcí, které vytýkají občané, 
radou hlavního města Prahy v tichosti schváleným změnám stavebních předpisů. Po 
bouřlivé debatě je většina kandidátů na primátora v případě vítězství rozhodnuta tyto 
předpisy zrušit.“ 24. 9. 2014, „Omezení provozovatelů reklamních ploch v Praze bude 
mít přitom podle odborníků také dopad na magistrátní pokladnu. Městu se totiž řádově o 
stovky milionů korun ročně sníží příjmy z reklamy.“ 29. 9. 2014, „Umožňují totiž 
například developerům stavět nové bytové a kancelářské budovy, aniž by museli zajistit 
dostatek parkovacích míst. Praze by tak mohl hrozit dopravní kolaps. Zástupci opozice 
už slíbili, že v případě volebního úspěchu vyhlášku předělají.“ 5. 10. 2014, „Pražské 
stavební předpisy přinesou méně parkovacích míst, komplikace zahrádkářům i snížení 
výšky stropů u nových staveb. Výhrady má přes 40 starostů, kandidáti na primátora a 
nyní i Ministerstvo pro místní rozvoj.“ 8. 10. 2014), tak poskytováním výraznějšího 
prostoru kritikům PSP utvářela jeho význam jako problém, který „zavinilo“ současné 
vedení Prahy v čele s primátorem Tomášem Hudečkem (TOP 09). Problém, který může 
být vyřešen volbou jiných kandidátů na pražského primátora, kteří PSP kritizují a slibují, 
že pokud budou zvoleni, účinnost PSP zruší („A jedním z jejich prvních kroků v případě 
volebního vítězství prý bude zrušení a změna těchto předpisů.“ … „Po bouřlivé debatě 
je většina kandidátů na primátora v případě vítězství rozhodnuta tyto předpisy zrušit.“ 
24. 9. 2014, „Zástupci opozice už slíbili, že v případě volebního úspěchu vyhlášku 
předělají.“ 5. 10. 2014). Jednostranným uchopením tématu PSP zúženým na 
problematiku parkovacích stání či oplocení zahrádkářských kolonií, navíc rámovaným 
především optikou jejich kritiků, mohl být divák poškozen, jelikož se mu nedostávalo 
všech informací potřebných pro vlastní utváření názoru, resp. byl opakovaně 
informován ve větší míře o nedostatcích PSP a názorech jejich kritiků. 

13-0-0 

24. 2015/390/VEZ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza vysílání programu 
Televize Barrandov před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Televize Barrandov před volbami do 
zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014 v období od 10. září 2014 do 17. října 2014. 

12-0-0 

25. 2015/437/vis/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Monitoring Prima love 3. dubna 2015 v 
úseku 10-22 hodin 



-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima Love provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o. dne 3. dubna 2015 v úseku od 8:56:56 do 22:03:06 hodin. 

13-0-0 

26. 2015/438/CHU/Jar: Jaroslav Voborný; Analýza kontinuálního záznamu vysílání 
programů Televize Ivančice a Regionální informační kanál ze dnů 1. a 2. 4. 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
TELEVIZE IVANČICE provozovatele fyzické osoby - podnikatele, Jaroslava Voborného, 
IČ 44040300, bydlištěm Ivančice, Luční 8, PSČ 664 91, ze dnů 1.-2. dubna 2015 v 
časovém úseku 00:00-24:00 hodin. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL provozovatele fyzické osoby - podnikatele, 
Jaroslava Voborného, IČ 44040300, bydlištěm Ivančice, Luční 8, PSČ 664 91, ze dnů 
1.-2. dubna 2015 v časovém úseku 00:00-24:00 hodin 

13-0-0 

-  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 fyzickou osobu - 
podnikatele, Jaroslava Voborného, IČ 44040300, bydlištěm Ivančice, Luční 8, PSČ 664 
91, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., jež 
provozovatelům ukládá uchovávat v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě 
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne 
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě, kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy programů TELEVIZE IVANČICE a 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL ze dne 1. a 2. dubna 2015 v časovém úseku 
00:00-24:00 hodin v odvysílané podobě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode 
dne doručení upozornění. 

13-0-0 

27. 2015/436/TIC/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; Analýza kontinuálního 
záznamu vysílání programu AMC CHANNEL BENELUX ze dne 23. 2. 2015 v časovém 
úseku od 10:00 do 22:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu AMC CHANNEL BENELUX provozovatele AMC Networks 
Central Europe s.r.o. ze dne 23. února 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin 

13-0-0 

-  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 AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem 
Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla dne 
23. února 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin hlavním jazykem vysílání 
programu AMC CHANNEL BENELUX holandština, jak stanovují licenční podmínky (Sp. 
zn. 2013/969/FIA/Che), resp. z jakého důvodu příslušné záznamy vysílání, zapůjčené 
provozovatelem na písemnou výzvu Rady, neobsahovaly žádné titulky, ačkoli dle 
licenčních podmínek je vysílání opatřeno titulky v holandském jazyce. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 



231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu 
Rady zapůjčil záznamy programu AMC CHANNEL BENELUX, které nebyly záznamy 
vysílání v náležité technické kvalitě, neboť dodané záznamy ze dne 23. února 2015 v 
časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin byly nekompletní (absence záznamů zachycujících 
vysílání v časovém úseku 13:00 – 17:00 hodin), poruchové, a v některých úsecích 
postrádaly synchronizaci zvuku a obrazu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

13-0-0 

28. 2015/350/BUR/CET: CET 21 spol.s r.o.; kontrola DaTel/NOVA Cinema/Upíří deníky 
IV (7) - Pouto s bratrem/17:20 15.4.2015 + 13:30 16.4.2015 + 7:55 17.4.2015 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Upíří deníky IV (7) – Pouto s bratrem, 
odvysílaného dne 15. dubna 2015 od 17:20 hodin, dne 16. dubna 2015 od 13:30 hodin 
a dne 17. dubna 2015 od 7:55 hodin na programu Nova Cinema. 

13-0-0 

29. 2015/332/KRO/CIT: CITYTV, s.r.o.; nezapůjčení záznamu/CITY TV/1.4.2015 

-  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 dne 2. června 2015 zahájit s provozovatelem CITYTV, s.r.o., IČ 
28064453, se sídlem Praha, náměstí Přátelství 1518/4, PSČ 10200, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání programu CITY 
TV ze dne 1. dubna 2015 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období 
jednoho dne. 

13-0-0 

30. 2015/443/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Screening březen - duben 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
televizního vysílání prostřednictvím screeningu za období březen - duben 2015, která 
pokrývala úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: HBO Europe 
s.r.o./HBO 16. března 2015 12:00 – 17:00, 24. března 2015 08:00 – 22:00, 26. března 
2015 06:00 – 23:00, 29. března 2015 09:00 – 23:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima love 
18. března 2015 02:00 – 18:00, 24. března 2015 06:00 – 23:00, 26. března 2015 06:00 
– 23:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 21. března 2015 08:00 – 23:00, 22. března 
2015 15:00 – 21:00, 24. března 2015 06:00 – 21:00, 26. března 2015 12:00 – 18:00, 30. 
března 2015 08:00 – 16:00; AXN Central Europe/AXN 22. března 2015 08:00 – 22:00, 
23. března 2015 03:00 – 21:00, 30. března 2015 08:00 – 16:00; AMC Networks 
International/CBS reality 9. dubna 2015 18:00 – 24:00; MAC TV s.r.o./RiK 10. dubna 
2015 10:00 – 20:00; Discovery Networks EMEA/Discovery Science 10. dubna 2015 
10:00 – 24:00; AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC CHANNEL CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE 11. dubna 2015 10:00 – 20:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D 12. 
dubna 2015 08:00 – 20:00, 14. dubna 2015 08:00 – 20:00; CE Media s.r.o./MŇAM TV 
12. dubna 2015 10:00 – 24:00, 26. dubna 2015 10:00 – 20:00; AMC Networks Central 
Europe s.r.o./Megamax 13. dubna 2015 11:30 – 21:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT art 13. 
dubna 2015 20:00 – 24:00; Transmedia SA/iConcerts 15. dubna 2015 14:00 – 22:00; 
CNBC LLC./CNBC Europe 16. dubna 2015 18:00 – 21:00; Discovery Networks Central 
Europe/TLC 19. dubna 2015 12:00 – 18:00, 30. dubna 2015 12:00 – 19:00; EATN 
UK/Crime and Investigation 20. dubna 2015 10:00 – 20:00; Travel Channel International 
Ltd./Travel Channel 22. dubna 2015 10:00 – 20:00; Kino Polska TV S. A./Filmbox Plus 
23. dubna 2015 14:00 – 24:00; A&E Television Networks, LLC./History Channel 24. 
dubna 2015 10:00 – 20:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport 24. dubna 2015 12:00 – 16:00 



a 20:00 – 24:00, 26. dubna 2015 08:00 – 12:00 a 18:00 – 24:00, 28. dubna 2015 18:00 
– 24:00; Scripps Networks International Ltd./Fine living 27. dubna 2015 10:00 – 16:00 

13-0-0 

-  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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 
Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., zejména pak, jakým 
způsobem umožňuje divákům programu MŇAM TV snadný, přímý a trvalý přístup k 
základním údajům o provozovateli (název společnosti, identifikační číslo) a k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

13-0-0 

-  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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 
Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byla v 
souvislosti s pořady Sweetboy (ze dnů 12. 4. 2015 od 14:10 hodin, 26. 4. 2015 od 14:29 
hodin a 26. 4. 2015 od 19:11 hodin), Jardova domácí kuchyně (ze dne 12. 4. 2015 od 
17:56 hodin) a Markéty kitchenette (ze dnů 12. 4. 2015 od 19:05 hodin a 26. 4. 2015 od 
18:06 hodin), vysílanými na programu MŇAM TV, realizována spolupráce se 
společností Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o. A dále, zda byla nějaká 
smluvní ujednání uzavřena v souvislosti s vizuální prezentací produktu Key rum v 
pořadu Sweetboy, který byl na programu MŇAM TV odvysílán dne 12. 4. 2015 od 14:10 
hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

13-0-0 

31. 2015/459/VEZ/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (26 podání) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 11. 5. 2015 do 25. 5. 2015: Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize 
Barrandov - Rychlá hra, 13. a 19. 5. 2015 (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s./ 
KINO BARRANDOV - Rychlá hra, 17. května 2015, od 14:55 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima - hlasitost reklamních bloků v průběhu pořadu Bournův mýtus, 9. 5. 2015, od 
22:30 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA - hlasitost reklamních bloků v průběhu pořadu 
Beze stopy III, 11. 5. 2015, od 13:20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport - hlasitost 
reklamních bloků v průběhu vysílání hokejového utkání Česko-Finsko, 14. 5. 2015, od 
20:00 hod.; nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - hlasitost 
reklamních bloků spol. Alza; nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - 
reklama Alza - letní Vánoce; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport - upoutávka na pořad Liga 
mistrů; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - pořad k oslavám 70. výročí konce 2. sv. války, 9. 5. 
2015, od 10:34 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - objektivita informování o konci 2. sv. 
války; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Interview ČT24, 13. 5. 2015, od 18:35 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program - neobjektivita a nevyváženost informování o 
iniciativě IVČRN (jejích demonstracích), Události, Zprávy ve 23 hodin (16. 1. 2015, 14. 
3. 2015, 18. 4. 2015); ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - nevyvážený 
vysílací prostor určený představitelům parlamentních stran; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - 
Události, reportáž Sázky na hokej, 14. 5. 2015, od 19:00 hod.; CET 21 spol. s 
r.o./NOVA - Televizní noviny, reportáž Lékaři radí: nepodceňujete pitný režim, 24. 5. 
2015, od 19:30 hod.;ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - koncept pořadu Dovolená v protektorátu 
(2 podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT:D - Letohrátky,13. 5. 2015, od 18:55 hod.; ČESKÁ 



TELEVIZE/ČT:D - Doktorka plyšáková, 14. 5. 2015, od 6:35 hod.; HBO Europe 
s.r.o./HBO - Dvojnásobná vražedkyně Lizzie Bordenová, 14. 5. 2015, od 20:00 hod.; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima - Svatby v Benátkách, 19. 3. 2015, od 21:30 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT2 - Auto Moto Revue, reportáž Sraz brouků, 23. 5. 2015, od 12:40 hod.; 
nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - způsob vyjadřování o 
prezidentovi M. Zemanovi; CET 21 spol. s r. o./NOVA a Nova Cinema/reklama 
Priessnitz - reakce k vyjádření Rady; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - 
stížnost na Radu ČT. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá šiřitele teleshoppingu 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 
152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, 
vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, 
informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeném po celou dobu trvání pořadu na 
obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 
Kč vč. DPH“. Divákovi se tímto dostalo dvou zcela odlišných informací, které ho mohly 
uvést v omyl. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele teleshoppingu 
Rychlá hra společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. 
Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V 
Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v 
teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 
2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeném po celou 
dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém 
textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“. Divákovi se tímto dostalo dvou zcela odlišných 
informací, které ho mohly uvést v omyl. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. května 2015 v 
18:55 hodin na programu ČT :D odvysílal pořad Letohrátky, který obsahoval výraz 
„kreténské umělotiny“ (v 0:15:49 hodin od začátku pořadu). Porušil tak povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-2 

32. 2015/45/VAL/FIL: FILM EUROPE, s.r.o.; upoutávky na filmy v kinech jako 
neoddělená reklama - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001Sb., 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.) 
zastavuje s provozovatelem FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 
699/1, PSČ 110 00 Praha, správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 49 
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. listopadu 
2014 v čase mezi 10:00 a 23:00 hodin na programu KINO CS zařazoval do vysílání 
upoutávky (trailery) na své vlastní filmy promítané v kinech, přičemž tato obchodní 
sdělení, naplňující definiční znaky reklamy nebyla ve vysílání jako reklama rozeznatelná 
a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky oddělena od ostatních částí vysílání, z důvodu absence předchozího typově 
shodného upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 
Sb.  

13-0-0 

-  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.), upozorňuje provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se 
sídlem V jámě 699/1, PSČ 110 00 Praha, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. listopadu 2014 v čase mezi 10:00 a 
23:00 hodin na programu KINO CS zařazoval do vysílání upoutávky (trailery) na své 
vlastní filmy promítané v kinech, přičemž tato obchodní sdělení naplňující definiční 
znaky reklamy nebyla ve vysílání jako reklama rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních 
částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.  

13-0-0 

33. 2015/23/DRD/Reg: Regionální televize CZ s.r.o.; regionalnitelevize/pouze 
Litoměřice a Chomutov - licenční podmínky/14.10.2014 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 2. června 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Regionální 
televize CZ s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha, PSČ 110 00, 
správní řízení z moci úřední vedené pro možné porušení podmínek licence, respektive 
nedodržení územního rozsahu vysílání, kterého se dopustil tím, že vysílání programu 
regionalnitelevize dne 14. října 2014 bylo realizováno pouze v regionech Litoměřice a 
Chomutov, a nepokrylo tedy celoplošný rozsah vysílání daný licencí, neboť nebyla 
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení licenčních 
podmínek dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha, PSČ 
110 00, na porušení podmínek licence, respektive nedodržení územního rozsahu 
vysílání, kterého se dopustil tím, že vysílání programu regionalnitelevize dne 14. října 
2014 bylo realizováno pouze v regionech Litoměřice a Chomutov, a nepokrylo tedy 
celoplošný rozsah vysílání daný licencí. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 



34. 0746(2014): CoopTV, telekomunikační družstvo; Harmonie TV/označení sponzora 
HemaGel/20.5.2014/od 12:11:44 hodin  

-  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 § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 2. června 
2015 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, 
IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu ve výši 
5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel na výzvu Rady č.j. RUD/2547/2014, opětovně 
zaslané pod č.j. RUD/4380/2014 a znovu pak pod č.j. RRTV/1213/2015-RUD, podat 
vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 
20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV bezprostředně po 
skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora programu. 
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 201474604 
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-  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 CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem 
Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, o podání vysvětlení, jestli se v případě označení 
sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na 
programu Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o 
sponzora pořadu nebo sponzora programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této výzvy.  
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35. 2015/87/DRD/IKO: IKO Cable s.r.o.; Film+/vzájemný vztah - 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 2. června 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, a poté znovu v žádosti 
Rady č.j. RRTV/1360/2015-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 87022015. 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. 
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36. 2015/340/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/Z eráru krev 
neteče/3.11.2014/21:30 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, 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.  
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37. 2015/346/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/Dřevo pro 
Babiše/16.2.2015/21:21 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, 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. 
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38. 2015/349/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Fokus Václava Moravce/migrace a 
islám/3.3.2015/20:00 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, 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. 
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39. 2015/203/DRD/AID: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno TV/Taje 
alternativní medicíny/12.12.2014/14:36 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AIDEM & Vyšší odborná 
škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno – 
Židenice, na základě jakých smluvních ujednání byla, v souvislosti s prezentací 
detoxikační metody „doktora Jonáše“ a produktů značky Joalis a nepřímo také 
společnosti ECC klub, odvysílána epizoda pořadu Taje alternativní medicíny, jež byla 
zařazena do vysílání programu Brno TV dne 12. prosince 2014 od 14:36 hodin. 
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40. 2014/415/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima 
COOL/25.3.2014/17:40/Grimm/epizoda Zlaté vejce - fyzické a psychické týrání 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2015 
č.j. 6A 33/2015 - 47, kterým byla zamítnuta žaloba na zrušení správního rozhodnutí 
Rady sp.zn.: 2014/415/LOJ/FTV, č.j. LOJ/3989/2014, jímž byla společnosti FTV Prima 
spol. s r. o. uložena sankce ve výši 200.000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 
06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky ohrožující fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil 
odvysíláním pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce, dne 25. března 2014 od 17.40 hodin 
na programu Prima COOL , který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých 
konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 
hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval tyto scény psychického a fyzického 
týrání ženy : Žena je v tmavé místnosti připoutaná na křeslo. Muž jí vloží hluboko do úst 
a posléze do krku trubici, do níž jí proti její vůli vlívá pomocí podivného stroje lektvar 
(složený z nechutných ingrediencí, např. žížal, ptačího trusu, což vyplývá z předchozích 



scén). Komentář muže: „Je mi líto, zlato, ale musí to být.“ „Promiň, drahoušku.“ Z 
trhavých pohybů připoutané ženy, jejího výrazu, dávivých zvuků, z tlumených výkřiků a 
tlučení spoutané ruky je zřejmé, že situace je pro ni značně trýznivá (čas scény od 
09:48 od začátku pořadu). Další scéna vyhodnocená jako ohrožující zobrazuje ženu v 
tmavé místnosti připoutanou na křeslo. Muž nejdříve prohlíží ženě hrdlo, v němž jí roste 
zlatý kámen, a zkoumá, jak se zvětšil. Žena: „Timothy, prosím, já nemůžu, už jsme to 
dnes jednou dělali.“ Muž: „Jednou nikdy nestačí, když čekáš, drahoušku. Otevři pusu. 
Dobře. A teď to naše děťátko vykrmíme. Otevři.“ Žena má v ústech vloženou trubici, do 
níž jí proti její vůli muž vlívá pomocí podivného stroje lektvar. Ženino velmi kruté utrpení 
se projevuje vyděšeným výrazem, dávivými zvuky, sípotem a třasem (čas scény od 
30:00 od začátku pořadu). Ohrožující byla shledána i další těsně navazující scéna 
prezentující souboj mezi věznitelem a detektivem v tmavé místnosti, kde je také 
spoutaná žena. Věznitel zvýšil výkonnost stroje, aby ženě do žaludku proudilo více 
lektvaru (zřejmé i ze zvukového doprovodu – zvýšený hluk stroje). Ženino utrpení se 
viditelně zintenzivnilo – tlumené výkřiky a trhavé, křečovité pohyby ženy. Záběry na 
týranou ženu jsou prokládány záběry na bijící se muže (čas scény od 30:58 od začátku 
pořadu) Tyto scény tak velmi sugestivně zprostředkovávají bezvýchodné zoufalství a 
strach ženy, která je nejen fyzicky, ale zejména psychicky týrána, a to navíc od blízkého 
člověka . V této souvislosti je třeba konstatovat, že zákon o vysílání nechápe jako 
potenciálně ohrožující pouze scény, které ztvárňují fyzickou agresi, ale i násilí 
psychické.Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se od 
děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. Následkem pro dětského diváka může 
být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, či snížení citlivosti vůči násilí nebo 
povzbuzení vlastní agrese. 
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41. 2013/885/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima/Policejní razie 
ve vydavatelství Mladá fronta v Modřanech/13.9.2013/18:55 - 100000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 
2015, č.j. 9 As 326/2014, kterým byla zamítnuta kasační stížnosti Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2014, č.j. 3A 106/2014, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 100 000 Kč provozovateli FTV Prima, 
spol. s r.o., za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže Policejní razie ve 
vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, dne 13. září 2013 od 18.55 hodin na programu 
Prima, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity, neboť předmětnou reportáží 
došlo k věcně nesprávnému a neověřenému informování o průběhu policejní razie v 
budovách vydavatelství Mladá fronta a.s., zejména pak uvedením informace, že razie 
probíhala rovněž v budově v pražských Modřanech, podpořené přímým vstupem 
reportéra z prostředí před touto budovou. 
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-  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 2. 
června 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., 
IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní řízení 
vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo 
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže Policejní razie ve 
vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, dne 13. září 2013 od 18.55 hodin na programu 
Prima, neboť uplynula subjektivní prekluzivní lhůta pro uložení pokuty dle ustanovení § 
61 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 
24/132, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže 
Policejní razie ve vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, dne 13. září 2013 od 18.55 
hodin na programu Prima, neboť v předmětné reportáži zazněla neověřená a nesprávná 
informace o tom, že protikorupční policie vyšetřuje osoby a dění přímo ve vydavatelství 
Mladá fronta a.s., ačkoliv ve skutečnosti se zásah policie týkal aktivit majitele daného 
vydavatelství a osob s ním spojených, a tedy informace, že jde o záležitosti 
vydavatelství Mladá fronta, byla pouhou spekulací. Reportáž tak poskytla divákům 
informace, které neodpovídaly skutečnému stavu, čím se provozovatel dopustil 
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení upozornění. 
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42. 2014/35/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/Tesco/23.10.2013/22:38:00 - 
neoddělená reklama 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2015 
č.j. 10 As 253/2014-57, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2014, č.j. 9 A 298/2014, kterým byla zrušena 
správní rozhodnutí sp.zn.: 2014/18/LOJ/FTV č.j. LOJ/1666/2014, jímž byla provozovateli 
FTV Prima, spol. s r. o. uložena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. září 
2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal premiérově na programu Prima reklamu „Hervis 
SPORTS“, která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama a nebyla zřetelně 
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od 
ostatních částí vysílání, a správní rozhodnutí sp.zn. 2014/35/LOJ/FTV, č.j. 
LOJ/1664/2014, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uložena sankce ve výši 
50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na programu Prima 
COOL odvysílal reklamu „Tesco“, která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama a 
nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, PSČ 180 00 správní řízení vedené z moci úřední pro možné porušení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. října 
2013 v čase 22:38:00 hodin na programu Prima COOL odvysílal neoddělenou a 
nerozeznatelnou reklamu „Tesco“, neboť nebyla splněna podmínka dle § 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00 na porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na programu Prima COOL odvysílal obchodní 
sdělení „Tesco“, které obsahovalo přímou výzvu k využití služby/sjednání půjčky 
(„Vyberte si třeba sedmdesát tisíc, řádně splácejte jen třináct set devadesát devět korun 
a měsíčně získáte tisíc bodů…“) a dále pobídku ( „Navštivte stánek finanční služby ve 
vaší prodejně“). Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve 
vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

13-0-0 

43. 2014/18/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Hervis SPORTS/18:9:2013/18:49:55 
- neoddělená reklama 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, PSČ 180 00 správní řízení vedené z moci úřední pro možné porušení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. září 
2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal na programu Prima neoddělenou a 
nerozeznatelnou reklamu „Hervis SPORTS“, neboť nebyla splněna 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, na porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
dne 18. září 2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal na programu Prima obchodní sdělení 
„Hervis SPORTS“, které obsahovalo pobídku („zažij v Hervisu daňové prázdniny i po 
prázdninách“) a dále přímou výzvu k nákupu („nakup v Hervisu a neplať DPH“). 
Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání 
rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

13-0-0 

44. 2015/200/DRD/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; Časový rozsah vysílání 
programu C8 (Maďarsko)/licenční podmínky - VYSVĚTLENÍ -> UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na uložené upozornění na 
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že časový rozsah vysílání 
programu C8 (Maďarsko) bylo dne 15. prosince 2014 reálně od 20:00 do 24:00 hodin a 
nikoliv od 20:00 do 02:00 hodin, jak ukládaly licenční podmínky (č. j. FIA/4723/2013).  

13-0-0 

45. 2015/434/VAL/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; FILM 
CAFE(Maďarsko)/23.2.2015 - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele AMC 
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 



00, na upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na 
písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy programu FILM CAFE (Maďarsko), které 
nebyly záznamy vysílání v náležité technické kvalitě, neboť dodané záznamy ze dne 23. 
února 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin nesplňovaly podmínky ohledně 
minimálního doporučeného rozlišení obrazu a minimálního datového toku stereofonního 
zvuku. Záznamy vykazovaly rozlišení obrazu pouze 384 x 288 bodů a datový tok 
stereofonního zvuku 64 kbit/s. V obrazové složce byly záznamy deformované, textová 
sdělení, která byla součástí vysílání, byla v mnoha případech nečitelná. 

13-0-0 

46. 2015/269/VAL/Měs: Město Město Albrechtice; Infokanál Města Albrechtice a 
Infokanál Holčovice, absence loga - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Město 
Město Albrechtice, IČ 296228, se sídlem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 
79395, na upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 22. 9. – 10. 10. 2014 nesplnil svou povinnost 
uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání programu Infokanál 
Město Albrechtice a Infokanál Holčovice  

11-0-0 

47. 2015/272/VAL/Mim: Mimoňská komunální a.s.; porušení L.P./14. a 15. 12. 2014 - 
reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele 
Mimoňská komunální a.s., IČ: 25009133, se sídlem Mírová 76/0, Mimoň, PSČ 47124, 
na upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 
14. a 15. prosince 2014 vysílal smyčku o délce 30 minut, ačkoli podmínky licence 
stanoví vysílat smyčku o délce 60 - 300 minut 

11-0-0 

48. 2015/324/VAL/Obe: Obec Bystřice; porušení L.P. - programové skladby/22.9.-
10.10.2014 - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Obec 
Bystřice, IČ: 296562, se sídlem Bystřice 334/0, PSČ 73995, na upozornění 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 

13-0-0 

49. 2015/454/LOJ/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO Adria - dětský zámek - oznámení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele 
HBO Europe s. r. o. ze dne 13. května 2015, v němž Radě sděluje, že programy HBO 
(Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, 
Makedonie; rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2008/223/zem/HBO, ze dne 26. 3. 
2008, ve znění pozdějších změn) a HBO Comedy (Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, 
Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie; rozhodnutí o udělení licence 
sp. zn. 2008/222/zem/HBO, ze dne 26. 3. 2008, ve znění pozdějších změn ) jsou ve 
smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, dostupné koncovým 
uživatelům pouze na základě smlouvy s osobou starší 18ti let, a je k nim poskytnuto 



technické opatření, které dovoluje omezit této osobě přístup dětem a mladistvým k 
vysílání.  

13-0-0 

50. 2015/194/had/NEZ: Wurm-Ex: zpráva o výsledku kontroly SZPI 

-  Rada se seznámila se zprávou inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce v Praze, která se týká televizní prezentace výrobku Wurm-Ex č.j. 3732/2015  

13-0-0 

51. 2015/461/chr/epr: epravo.cz, a.s.; EPRAVO Video 

-  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 epravo.cz, a.s. ze dne 23. března 2015 toto sdělení: Společnost epravo.cz, 
a.s., IČ: 261 70 761, se sídlem Dušní 907/10, Praha 1, 110 00 nebyla Radou dne 2. 
června 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.  

12-0-0 

52. 2015/467/chr/ZAP: ZAPNI.TV s.r.o.; Televizní archiv/www.zapni.tv 

-  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 ZAPNI. TV s.r.o. ze dne 30. dubna 2015 toto sdělení: Společnost ZAPNI. 
TV s.r.o., IČ: 039 19 374, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 nebyla Radou dne 
2. června 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. 

13-0-0 

53. 2015/287/CHU/Růz: Různí provozovatelé; Posouzení online videoték z hlediska 
definičních znaků avmsnv 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost Aerofilms, s.r.o., IČ 27154271, se sídlem v Praze, Jirečkova 1008/8, PSČ 
170 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné na adrese http://www.aerovod.cz. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, se sídlem Praha, Jateční 33a, PSČ 170 00, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek 
umístěných na adrese https://media.alza.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení výzvy. 

12-0-0 



54. 2015/456/KOD/Rad: Nominace do Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s 
korupcí 

-  Rada nominuje Ivana Krejčího do Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí  

12-1-0 

55. 2015/482/sle/Rad: Nominace do Pracovní skupiny pro přípravu České republiky na 
Světovou radiokomunikační konferenci WRC-15 

-  Rada nominuje Václav Mencla a Daniela Nováka do Pracovní skupiny pro přípravu 
České republiky na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-15 

13-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


