
Zápis z 13. zasedání, konaného dne 17. 7. 2012  

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

 

1. Schválení programu 13. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 2011/1096/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Česky Krumlov 101,6 
MHz / 200 W; Jindřichův Hradec 91,9 MHz, alt. 92,0 MHz, alt. 99,5 MHz / 200 W alt. 100 
W; Dačice 101,8 MHz, alt. 93,0 MHz, alt. 103,7 MHz, alt. 98,4 MHz / 500 W alt. 200 W; 
Klatovy 87,9 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,0 MHz, alt. 107,0 MHz / 200 W; Tachov 87,9 MHz, 
alt. 98,8 MHz, alt. 99,6 MHz, alt. 93,7 MHz / 200 W; Znojmo 103,6 MHz alt. 95,6 MHz / 200 
W; Křivsoudov 99,4 MHz alt. 92,7 MHz / 200 W alt. 100 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, COUNTRY RADIO 
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, o změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtů: Česky Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W; Dačice 101,8 MHz / 200 W; Jindřichův 
Hradec 1 92,0 MHz / 200 W; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W; Křivsoudov 92,7 
MHz / 100 W; Tachov 87,9 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila kmitočtovou 
síť se soubory technických parametrů Česky Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W (vysíláním 
zásobeno 23 185 obyvatel); Dačice 101,8 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 21 261 
obyvatel); Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 25 920 
obyvatel); Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 25 126 
obyvatel); Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 15 082 obyvatel); Tachov 
87,9 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 4 132 obyvatel) na základě ústního odborného 
vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohla být předmětem licenčního 
řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu 
lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení 
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 
101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence 
Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtové sítě: Český Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W, 
souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 
84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 
14 56 18 / 49 09 44; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 
17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 
13; Tachov 87,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05 

10-0-0 

3. 2011/1110/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přídělení kmitočtu Rakovník 105,1 MHz, alt. 105,7 
MHz, alt. 87,9 MHz / 200 W 



-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, BROADCAST 
MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Rakovník I 105,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila 
soubor technických parametrů Rakovník I 105,7 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 16 
754 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně 
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako 
vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1, Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se 
sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Rakovník I 105,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56 

10-0-0 

4. 2012/96/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Zprávy TV Prima/reportáţ 
na téma pronájmu zimního stadionu v Rychnově nad Kněţnou/29.11.2011/18:55 - 
dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/96/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe na téma pronájmu zimního 
stadionu v Rychnově nad Kněţnou, odvysílané dne 29. listopadu 2012 od 18:55 hodin 
na programu Prima televize.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 17. července 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, 
spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému 
mělo dojít odvysíláním reportáţe na téma pronájmu zimního stadionu v Rychnově nad 
Kněţnou v rámci pořadu Zprávy TV Prima dne 29. listopadu 2011 od 18:55 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod 
pro vedení řízení. 

10-0-0 

5. 2012/134/had/WAL: WALMARK a.s.; Proenzi/Rady ptáka 
Loskutáka/30.10.2011/18:15/Nova-dokazování 

-  Rada provedla dne 17. července 2012, na svém 13. zasedání, důkaz v rámci 
správního řízení spis. zn. 2012/134/had/WAL, a to zhlédnutím záznamu obchodního 
sdělení odvysílaného v rámci teleshoppingu Tipy Ptáka Loskutáka s podtitulem 
teleshoppingový blok - Proenzi 3+, odvysílaným dne 30. 10. 2011 od 18:15 hodin na 
programu NOVA 

10-0-0 

6. 2012/36/had/DAC: DACOM Pharma s. r. o.; Colafit/8.5.2011/19:47/Nova - dokazování 

-  Rada provedla dne 17. července 2012, na svém 13. zasedání, důkaz v rámci 
správního řízení spis. zn. 2012/36/had/DAC, a to zhlédnutím záznamu obchodního 
sdělení na produkt Colafit, odvysílaného dne 8. května 2011 v 19:14 hodin na programu 



Nova v rámci teleshoppingu Tipy ptáka Loskutáka s podtitulem teleshoppingový blok - 
Colafit. 

9-0-0 

7. 2008/1658/BUR/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Brno/Zájem Zlíňanů o volby zpočátku 
překvapil/24.10.2008/18:00 - 500 000 Kč 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2008/1658/mac/ČTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Události v regionech, respektive reportáţe s názvem 
Zájem Zlíňanů o volby zpočátku překvapil, odvysílaného dne 24. října 2008 od 18:00 
hodin na programu ČT1.  

10-0-0 

-  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, 
Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, 140 00 Praha 4, na porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Události v regionech, respektive reportáţe Zájem Zlíňanů o volby zpočátku 
překvapil, dne 24. října 2008 od 18:00 hodin na programu ČT1, ve které byly uvedeny 
zkreslené a neúplné informace o senátorském kandidátovi J.Vaculíkovi, kdy reportér 
nepatřičným způsobem divákům podsouval neprokázanou a tedy zcela spekulativní 
inforamci, ţe lidovecká strana záměrně tají informace o skutečném zdravotním stavu 
jejich kandidáta, a zároveň reportér uvedl nepravdivou informaci, ţe v případě zvolení 
takového kandidáta je ohroţeno jeho senátorství. Tyto informace mohly ovlivnit 
stanovisko voličů k volbě J. Vaculíka do senátu, čímţ se provozovatel dopustil porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení tohoto upozornění. 

8-1-1 

8. 2012/432/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV; řízení o udělení licence k 
televiznímu vysílání prostřednictvím druţice - ústní jednání dne 17. července 2012 v 
15:00 h 

-  Rada uděluje společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, se sídlem Dubné 158, 
PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název) programu: ŠLÁGR 
TV; základní programová specifikace: ŠLÁGR TV je originální, teleshoppingový 
program s akcentem na hudbu a zábavné ţánry; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela 
nebo převáţně směřováno: Česká republika a Slovenská republika; v rozsahu dle 
ţádosti doručené dne 24. května 2012, č.j. 5159.  

10-0-0 

9. 2011/773/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 
MHz/100 W 

-  Rada uděluje Elenaes s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Zlín 3 94,3 MHz/100 W pro program Rádio Valašsko na dobu 8 let, ţádosti 
ostatních ţadatelů zamítá 

10-1-1 

10. 2012/514/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. - Rádio BLANÍK - rozhlasové vysílání 
protřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 
100 W 

-  Rada zastavuje s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, správní řízení spočívající ve změně 



skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99) spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení 
kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W z důvodu zpětvzetí ţádosti 

11-0-0 

11. 2012/398/zab/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. / B B C - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu vysílacího stanoviště Ostrava Slezská 
Ostrava 106,3 MHz / 1 kW 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu B B C (licence č.j. Ru/193/98), spočívající ve změně 
stanoviště vysílače Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz / 1 kW, z souřadnice WGS 84: 
18 18 00 / 49 50 41 na stanoviště Ostrava ČSAD 106,3 MHz / 1 kW, na souřadnice 
WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 , toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli BBC 
Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu B B C (licence č.j. Ru/193/98), 
spočívající ve změně stanoviště vysílače Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz / 1 kW, z 
souřadnice WGS 84: 18 18 00 / 49 50 41 na stanoviště Ostrava ČSAD 106,3 MHz / 1 
kW, na souřadnice WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 

11-0-0 

12. 2011/968/zab/BOH: Rádio Bohemia, spol. s r.o. - Kiss/Kiss Delta/Kiss jiţní Čechy - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu souboru technických 
parametrů spočívající ve změně výkonu a stanoviště vysílače Pardubice 91,1 MHz 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Rádio Bohemia, 
spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Kiss Delta (licence Ru/116/01), spočívající ve 
zvýšení výkonu a změně stanoviště vysílače Pardubice TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 
30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 50N0222, na Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, 
výkon ERP: 33dBW / 2kW, souřadnice: 15E4732 / 50N0737, toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, 
Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Kiss Delta (licence Ru/116/01), spočívající ve zvýšení výkonu a změně stanoviště 
vysílače Pardubice TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 
50N0222, na Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, výkon ERP: 33dBW / 2kW, souřadnice: 
15E4732 / 50N0737 

11-0-0 

13. 2012/521/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s./Rádio BLANÍK; ţádost o přidělení 
kmitočtu 107,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Liberec-
Vratislavice 

 

14. 2012/522/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s./Rock Radio Šumava; ţádost o přidělení 
kmitočtu 92,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice město 

 

15. 2012/541/hak/NON: NONSTOP s.r.o./Rádio Krokodýl; zpětvzetí ţádosti o změně LP 

-  Správní řízení ve věci ţádosti společnosti NONSTOP, s.r.o., IČ : 49447530, se sídlem 
M. Hubnerové 12, 621 00 Brno o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedenou v 



ţádosti o licenci programu Rádio Krokodýl (licence č.j. Ru/114/04 ze dne 4. července 
2004), podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně podílu 
mluveného slova, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť ţadatel vzal svou ţádost zpět 

11-0-0 

16. 2012/548/bar/PRO: RADIO PROGLAS s. r. o.; zastavení řízení o ţádosti o udělení 
transformační licence – Ru/232/03 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
ţádosti provozovatele RADIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 
Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, o transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS (licence čj. Ru/232/03 ze dne 21. 
11. 2003) prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

-  Správní poplatek ve výši 15 000,– Kč zaplacený společností RADIO PROGLAS s. r. 
o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, za 
podání ţádosti o transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
RADIO PROGLAS (licence čj. Ru/232/03 ze dne 21. 11. 2003) prostřednictvím 
pozemních vysílačů, se nevrací. 

11-0-0 

17. 2012/547/bar/PRO: RADIO PROGLAS s. r. o.; zastavení řízení o ţádosti o udělení 
transformační licence – Ru/285/00 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
ţádosti provozovatele RADIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 
Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, o transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS (licence čj. Ru/285/00 ze dne 7. 11. 
2000) prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 

-  Správní poplatek ve výši 15 000,– Kč zaplacený společností RADIO PROGLAS s. r. 
o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice, identifikační číslo 49435001, za 
podání ţádosti o transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
RADIO PROGLAS (licence čj. Ru/285/00 ze dne 7. 11. 2000) prostřednictvím 
pozemních vysílačů, se nevrací. 

11-0-0 

18. 2012/456/CUN/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; ţádost o změnu programového a 
vysílacího schématu 

-  Rada neuděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. souhlas se změnou 
programového a vysílacího schématu podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., která spočívá ve společném sestavování části programu s provozovatelem Český 
rozhlas, neboť poţadovaná změna je v rozporu s platným zněním § 21 odst. 10 věta 
druhá zákona č. 231/2001 Sb.: Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program 
ani části programu od provozovatele vysílání ze zákona." 

8-0-3 

19. 2012/132/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice-
Polabiny s podmíněným sektorovým omezením výkonu – informace o průběhu 
licenčního řízení 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 104,1 



MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny s 
podmíněným sektorovým omezením výkonu 

11-0-0 

 

 

20. 2012/184/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz 
/ 200 W 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na základě ustanovení § 5 
písm. b) 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. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), přijala ve věci ţádosti 
provozovatele Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790 se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 
Brno, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání toto usnesení: Rada 
zastavuje správní řízení s provozovatelem Rádio Student, s.r.o., ve věci ţádosti o 
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W z 
důvodu zpětvzetí ţádosti. 

11-0-0 

21. 0543(2012): Agentura TRS, spol. s r. o., RADIO 1, 30.5. 2012 00:00 - 24:00 hodin, 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RADIO 1 provozovatele Agentura TRS, 
spol. s r.o. ze středy 30. května 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání 
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

11-0-0 

22. 2012/546/hak/RAD: RADIO BONTON a.s/Radio Bonton; 18.7. 2012, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a 
f) zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele RADIO BONTON, a.s. IČ: 
60192682 se sídlem Wenzigova 4/1872,120 00 Praha 2, na porušení § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., (porušení licenčních podmínek), neboť na programu Radio 
Bonton (licence č. Ru/104/01 ze dne 9. května 2001) v analyzovaném dnu 18. června 
2012 v čase od 00:00 do 24:00 hodin nedodrţel licenční podmínky v části týkající se 
hudební produkce, zejména podíl hudby vydané v posledních 10 letech a podíl české a 
slovenské hudby oproti zahraniční hudbě. Rada provozovateli rozhlasového vysílání 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění  

11-0-0 

23. 0534(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 2. července 2012, 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Hradec Králové 98,4 MHz) dne 2. července 
2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 2. července 
2012, Radio ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 101 MHz Karlovy Vary) dne 2. 
července 2012, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 2. července 2012, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 



99,7 MHz Praha) dne 2. července 2012 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program Rádio 
Evropa 2 - Morava; 105,5 MHz Brno) dne 2. července 2012. 

11-0-0 

 

 

24. 0530(2012): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchačky (č.j. 6327/2012) na program RÁDIO 
IMPULS, který vysílá telefonické zprávy od řidičů, kde se nacházejí policejní hlídky (A1) 

11-0-0 

25. 0551(2012): Mgr. Ludvík Kummer, advokát; informace o ţádosti o poskytnutí 
informace 

-  Rada se seznámila s informací o ţádosti advokáta Mgr. Ludvíka Kummera o 
poskytnutí informací zasláním čtyř rozhodnutí Rady 

11-0-0 

26. 2012/510/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH1 Classic European - televizní 
vysílání prostřednictvím druţice - změna licenčních podmínek (výčtu států) - 
předchozí souhlas 

-  Rada vydává společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strţi 
65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. se změnou licence č.j. zem/7047/2009, spis. zn.: 2009/1034/zem/MTV, ze dne 6. 
října 2009, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichţ území má být vysílání programu 
VH1 Classic European zcela nebo převáţně směřováno, o státy: Litvu a Ukrajinu, v 
rozsahu ţádosti ze dne 21. června 2012, č.j. 5987. 

11-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Litvy, na jehoţ 
území je televizní vysílání programu VH 1 Classic European provozovatele MTV 
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace 
o programu: licence č.j. zem/7047/2009, spis. zn.: 2009/1034/zem/MTV, ze dne 6. října 
2009; doba platnosti licence do 13. října 2021; označení (název) programu: VH 1 
Classic European; základní programová specifikace: hudební televizní program 
zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci obsahující z převáţné části 
hudební videoklipy; hlavní jazyk televizního vysílání: angličtina 

11-0-0 

27. 0245(2012): Digital Broadcasting s.r.o./Telka; televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a druţice - ţádost o ukončení vysílání televizního programu Telka 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se 
sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, zanikla ke dni 25. června 2012 
dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě ţádosti ze dne 22. června 2012 
doručené Radě dne 25. června 2012, č.j. 6071, licence č.j. Fia/1581/09, spis. zn.: ze 
dne 20. února 2009, k provozování televizního vysílání programu Telka šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů a druţice; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

10-0-0 

28. 2012/231/FIA/FRA: FRANEL MUSIC, v.o.s./ BESKYDSKÁ TELEVIZE - televizní 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – odmítnutí ţádosti 

-  Rada odmítá dle § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. ţádost č.j.: 2783 ze dne 7. 
března 2012, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci (licence č.j.: Ru/322/01 
ze dne 18. prosince 2001, ve znění pozdějších změn) programu BESKYDSKÁ 
TELEVIZE prostřednictvím kabelových systémů, neboť ţadatel FRANEL MUSIC, v.o.s., 



IČ 258 29 963, se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 1323, PSČ 744 01 ve 
stanovené lhůtě neodstranil nedostatky ţádosti 

11-0-0 

29. 0181(2012): Planet A, a.s./ Převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky, oznámení změny 
časového rozsahu vysílání u jiţ registrovaných erotických programů, vrácení 
správního poplatku  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Planet A, a.s., IČ 005 37 012, se 
sídlem Jemnická 326/11, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.: 2008/243/cun/Pla, ze dne 19. 
března 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
programy televizní: a) české: Prima love, Prima family, Prima family HD, Prima COOL, 
SPORT 5, Harmonie TV, Metropol TV, Brno TV, Televize Barrandov, SPORT 2, 
Nickelodeon, Retro Music Television, GOLF CHANNEL CS; b) zahraniční: Animal 
Planet HD, TLC, Mezzo TV, Mezzo Live HD, Fightbox HD, Filmbox Extra 1, Filmbox 
Family, Filmbox HD, MTVN LIVE HD, Channel One Russia Worldwide, NICKELODEON 
JR (Junior), Al Jazeera, France 24, Bloomberg, TV 5 Monde, BBC World news, 
MUSIQ1, RTL, Boomerang, Eurosport 2 (verze určená pro Německo a Eurosport 2 HD), 
MTV Rocks, EuroNews, Erox HD (časový rozsah vysílání 24 hodin denně), s tím, ţe 
vysílání tohoto programu a jiţ dříve registrovaných programů: Adult Channel, Spice, 
Private Spice, Playboy TV, Hustler TV a Daring!TV (původně XXX Extreme) – nyní 
časový rozsah vysílání 24 hodin denně, bude zajištěno v souladu s ustanovením § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v 
rozsahu podání doručeného Radě dne 22. února 2012, č.j.: 2362, ve znění upřesnění 
ze dne 29. června 2012, č. j.: 6319 

11-0-0 

-  Rada vrací na ţádost poplatníka, Planet A, a.s., IČ 005 37 012, se sídlem Jemnická 
326/11, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/2004 
Sb. správní poplatek (č. ú.: 35-7185000227/0100) ve výši 10 000,- Kč uhrazený ve věci 
oznámení změny programové nabídky, dle podání ze dne 29. června 2012, č. j.: 6319 

11-0-0 

30. 2012/309/sve/PAN: PANORAMA, stavební bytové druţstvo - správní řízení pro 
moţné porušení zákona 

-  Rada v rámci správního řízení zahájeného dne 9. května 2012 s druţstvem 
PANORAMA, stavební bytové druţstvo IČ 00050211, sídlo Uherský Brod, Horní Valy 
2074, PSČ 688 01, ve věci moţného porušení zákona č. 231/2001 Sb., poţádá 
provozovatele převzatého vysílání J.D. Production, s.r.o. o vyjádření, zda je převzaté 
vysílání v katastrálním území Uherský Brod (v rozsahu registrace sp. zn. 
2006/771/zem/JDP ze dne 7. listopadu 2006 ) realizováno i v domech, které spravuje 
PANORAMA stavební bytové druţstvo. 

11-0-0 

31. 0525(2012): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání 

11-0-0 

32. 0528(2012): Digital Broadcasting s.r.o. - Tisková zpráva ke spuštění Multiplexu 4 

-  Rada se seznámila s Tiskovou zprávou ke spuštění Multiplexu 4 provozovatele Digital 
Broadcasting, s.r.o. 

11-0-0 

33. 0535(2012): 36. Kontaktní výbor směrnice AVMS - Zpráva ze sluţební cesty - 
Brusel, 8. 6. 2012 



-  Rada se seznámila se zprávou z 36. Kontaktního výboru směrnice AVMS 

11-0-0 

34. 0529(2012): OBEC ŠLAPANOV; Kontrolní analýza vysílání programu Info Šlapanov 
z období 3.6.2012 - 4.6.2012 

-  Rada se seznámila s kontrolní analýzou záznamu vysílání programu INFO 
ŠLAPANOV provozovatele OBEC ŠLAPANOV z období od 3. června 2012 do 4. června 
2012. 

11-0-0 

35. 0504(2012): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 13/2012 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 18. června 2012 do 9. července 2012: Česká televize/ČT24 - 
pořad Hyde park s názvem Boj (nejen) proti hazardu odvysílaný dne 30.května 2012 od 
20:05 hodin; Reklamní spot Sunar Nutra Defense 2 společnosti HERO CZECH s.r.o.; 
Reklama bet-and-win v rozporu s dobrými mravy; Česká televize/ČT1 a ČT24 - reportáţ 
„Spor kvůli kácení“ odvysílaná dne 22. dubna 2012 v rámci pořadu Události od 19:00 
hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - reportáţ o obsahu serveru psp.cz odvysílaná dne 
19. června 2012 v pořadu Události od 19:00 hodin; Reklamní spot ţivotního pojištění od 
pojišťovny AXA; CET 21 spol. s r.o./Nova - ţádost o znovuprojednání stíţnosti č. j. 3975 
a 4331 v kontextu nových skutečností; Česká televize/ČT24 - reklama na kouření a 
tabákové výrobky ve zpravodajské relaci odvysílané dne 19. června 2012 od 12:00 
hodin; Reklamní spot DECOLEN společnosti WALMARK, a. s.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima family - pořad Prostřeno! odvysílaný dne 22.června 2012 od 18:05 hodin; 
Česká televize/ČT1 - pořad Den D odvysílaný dne 13. června 2012 od 21:50 hodin; 
Česká televize/ČT24 - pořad Politické spektrum odvysílaný dne 23. března 2012 od 
14:31 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořade VIP Prostřeno! odvysílaný 
dne 25. června 2012 od 20:00 hodin; Reklamní spot Mixer.cz www.Mixer.cz a Florian 
ACTIVE; Reklamní spot Grand Optical; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - reportáţ 
týkající se přidávání škodlivých látek do zmrzliny odvysílaná v rámci pořadu Zprávy dne 
30. května 2012 od 18:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Partie 
odvysílaný dne 3. června 2012 od 11:00 hodin; Česká televize/teleletext ČT - 
nepravdivá informace, ţe předseda V. Filip ve svém vystoupení na sjezdu KSČM 
vyzdvihl úlohu Klementa Gottwalda; Česká televize/ČT1 - reportáţe „Nevýhodná 
smlouva na výrobu jízdenek“ odvysílaná dne 7. listopadu 2011 v rámci pořadu Reportéři 
ČT od 21:30 hodin a „Kauza předraţené jízdenky II“ odvysílaná dne 12. prosince 2011 v 
rámci pořadu Reportéři ČT od v 21:45 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova - reportáţ „Zlaté 
padáky v dopravním podniku“ odvysílaná dne 9. května 2012 v rámci pořadu Televizní 
noviny od 19:30 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad 
Šance na přeţití odvysílaný dne 1. července 2012 od 9:35 hodin; Česká televize/ČT24 - 
pořad Otázky Václava Moravce odvysílaný dne 8. července 2012 od 12:00 hodin; 
Česká televize/ČT1 - pořad Na stopě odvysílaný dne 11. června 2012 od 22:30 hodin; 
Česká televize/ČT1, ČT2 a ČT24 - mimořádné programové změny spojené s úmrtím 
Václava Havla dne 18. prosince 2011; CET 21 spol. s r.o./voyo.cz - reklamace sluţby; 
Česká televize/ČT24 - stanovisko Rady České televize k podnětu Rady týkajícího se 
moderátorského vedení pořadu Hydepark odvysílaného dne 23. ledna 2012 od 20:05 
hodin; Česká televize/ČT1 - kopie odvolání se proti rozhodnutí Rady České televize 
týkající se odmítnutí ţádosti „jaký celkový průměrný hrubý měsíční příjem má moderátor 
Událostí na ČT 1.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá 
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70 o 



podání vysvětlení, jakým způsobem jsou vybírány dotazy do pořadu Hydepark (a to jak 
otázky poloţené prostřednictvím sociálních sítí, tak telefonu) a zda hodnocení otázek na 
internetových stránkách http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/ je závazné pro 
jejich zařazení do pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá společnost 
HERO CZECH s.r.o., IČ: 271 14 121, sídlem: Radlická 751/113e, Praha 5, 150 00, o 
podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu 
stíţnosti na reklamu Sunar Nutra Defense 2, odvysílané v premiéře dne 4. 6. 2012 od 
6:57:50 hodin na programu CS Mini. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) postupuje v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995, o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) a § 12 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění, podnět , týkající se reklamy bet-at-home, Magistrátu 
hl. města Prahy - Odboru ţivnostenskému a občanskosprávnímu, jakoţto orgánu 
příslušnému nad dodrţováním zákona č. 40/1995 Sb. v případech nejmenovaných v § 7 
odst. 1 písm. a) aţ f) tohoto zákona. 

11-0-0 

36. 2012/523/RUD/CET: CET 21 spol. s r.o.; NOVA - změna licenčních podmínek (změna 
programového schématu) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a 
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 
500/2004 Sb.") vydala dne 17. července 2012 toto rozhodnutí: Rada vydává 
provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 9. 
února 1993, č.j. 001/1993 k provozování zemského televizního vysílání programu 
NOVA, ve znění platných změn, a licence ze dne 19. listopadu 2008, č.j. zem/7962/08 k 
provozování televizního programu NOVA šířeného prostřednictvím druţice, ve znění 
platných změn, která spočívá ve změně vysílacího schématu programu NOVA, a to tak, 
ţe stávající vysílací schéma programu NOVA se nahrazuje vysílacím schématem 
uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí. Vysílací schéma se dále doplňuje tak, ţe 
provozovatel televizního vysílání můţe operativně dle aktuálnosti a programových 
potřeb, bez konkrétního zakotvení do pevného vysílacího času, zařazovat do vysílacího 
schématu krátký zpravodajský pořad, který bude obsahovat krátké zprávy (včetně 
sportovních) a současně bude anoncovat vysílání hlavní či jiné zpravodajské relace. 

11-0-0 

37. 2008/996/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Vodafone/Jde to i jinak/mut 
4/2.5.2008/20:23:31 - sponzor reklamní znělky - 1 200 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2012, 
č.j. 6A 267/2011-109, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, č.j. 
vav/6967/09, spis.zn. 2008/996/STU/ČTV, jímţ byla provozovateli, České televizi, 
uloţena pokuta ve výši 1 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 31. května 2010, jehoţ se 



dopustil odvysíláním obchodního sdělení na produkt Vodafone „Jde to i jinak“ (mutace 4 
- sponzor reklamní znělky), a to premiérově dne 2. května 2008 ve 20:23:31 hodin na 
programu ČT2 a poté v 11 reprízách na programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce 
května 2008, které naplňovalo definiční znaky reklamy a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově, či zvukově-obrazově odděleno od ostatních částí programu. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
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 17. července 2012 
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se 
sídlem Kavčí hory, 140 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním obchodního sdělení na produkt Vodafone „Jde to i jinak“ (mutace 4 - 
sponzor reklamní znělky), a to premiérově dne 2. května 2008 ve 20:23:31 hodin na 
programu ČT2 a poté v 11 reprízách na programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce 
května 2008, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního 
řízení.  

11-0-0 

38. 2010/214/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Makro/mut 
1/22.9.2009/21:00:48+mut 5/27.9.09/18:03:33 - sponzor pořadu - SPOJENÍ 
2009/1245,1247 - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 24/2011 ze 
dne 14. 6. 2012, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl o pokračování v řízení o kasační 
stíţnosti Rady podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.3.2011, č.j. 
11 A 139/2010-53, přičemţ současně rozhodl o zamítnutí této kasační stíţnosti. 

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 vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, odvysíláním obchodního sdělení Makro (sponzor upoutávky, 
mutace 1) dne 22. září 2009 v 21:00:48 hodin na programu Prima televize a obchodního 
sdělení Makro (sponzor pořadu, mutace 5) odvysílaného dne 27. září 2009 v 18:03:33 
hodin na programu Prima televize, neboť nebyla naplněna podmínka předchozího 
upozornění 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 
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), 
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 
Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním 
obchodního sdělení Makro (sponzor upoutávky, mutace 1), který obsahoval reklamní 
prvky a to zejména dynamické, rychlé střídání obdélníků s obrazy potravin a záběry z 
přípravy jídel, odkaz na kvalitu produktů a pobídku diváka k vyuţití sluţeb společnosti 
Makro, dne 22. září 2009 v 21:00:48 hodin na programu Prima televize a obchodního 
sdělení Makro (sponzor pořadu, mutace 5), který obsahoval reklamní prvky a to 



zejména dynamické, rychlé střídání obdélníků s obrazy potravin a záběry z přípravy 
jídel, odkaz na kvalitu produktů a pobídku diváka k vyuţití sluţeb společnosti Makro, 
dne 27. září 2009 v 18:03:33 hodin na programu Prima televize. Tyto reklamy nebyly 
odděleny od ostatních částí programu a jako reklamy byly ve vysílání nerozeznatelné. 
Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
tohoto upozornění.  

11-0-0 

39. 2009/107/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/sponzor Dermacol/Gold 
Elixir/14.9.2008/20:44 - neoddělená reklama - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2012, č.j. 11 
A 58/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/107/HOL/CET, 
č.j. LOJ/106/2011, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 
50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném 
v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení 
DERMACOL, produkt Gold Elixír (označené provozovatelem jako sponzor pořadu, 
mutace 1), které obsahovalo reklamní prvky ve formě upozornění na kvality a vlastnosti 
produktu Gold Elixír (slovy "omlazující", "citlivý", "hypoalergenní", "hydratační", 
"kaviárový") s cílem přesvědčit diváka ke koupi produktu a které nebylo od ostatních 
částí programu zřetelně oddělené a rozeznatelné, dne 14. září 2008 ve 20:44:02 hod. 
na programu Nova. 

11-0-0 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 28.6.2012, č.j. 11 A 58/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2009/107/HOL/CET, č.j. LOJ/106/2011, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. 
o. uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním 
obchodního sdělení DERMACOL, produkt Gold Elixír (označené provozovatelem jako 
sponzor pořadu, mutace 1), které obsahovalo reklamní prvky ve formě upozornění na 
kvality a vlastnosti produktu Gold Elixír (slovy "omlazující", "citlivý", "hypoalergenní", 
"hydratační", "kaviárový") s cílem přesvědčit diváka ke koupi produktu a které nebylo od 
ostatních částí programu zřetelně oddělené a rozeznatelné, dne 14. září 2008 ve 
20:44:02 hod. na programu Nova. 

11-0-0 

40. 2009/113/HOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/sponzor RAMA/Classic Idea! 
Multivita/22.9.2008/20:28:50 - neoddělená reklama - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 
2012, č.j. 6 As 26/2010, kterým zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 
2010, č.j. 7 Ca 222/2009, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009, 
č.j. hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV, kterým byla provozovateli FTV prima, spol. 
s r.o. uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním reklamy Rama, produkt Classic Idea! Multivita, uvedené 
provozovatelem jako sponzor upoutávky, v premiéře dne 22. září 2008 v 20:28:50 hodin 
na programu Prima televize, která nebyla ve vysílání rozeznatelná a řádně oddělená. 

11-0-0 

41. 2009/1244/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Koňská mast/mut 
3/6.9.2009/21:13:01 - sponzor upoutávky - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 
2012, č.j. 6 As 1/2012, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 
12. 2011, č.j. 3 A 195/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, kterým byla provozovateli 
FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000 ,- Kč za porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního 



deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor 
upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu Prima televize, 
které naplňovalo definiční znaky reklamy, ale jako reklama nebylo ve vysílání 
rozeznatelné a oddělené. 

11-0-0 

42. 2009/282/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT nabízí/dětské 
prostírání/3.12.2008/18:41 - neoddělená reklama - 150 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j.: 7 As 57/2010, ze 
dne 31. května 2012, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 
190/2009 - 29 ze dne 26. března 2010, jímţ byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutí Rady 
ze dne 28. července 2009 sp. zn. 2009/282/HOL/ČTV, č.j. Loj/5388/09 a proti 
rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2009 sp.zn. 2009/283/HOL/ČTV, č.j. Loj/5387/09, 
kterými byly České televizi uloţeny pokuty ve výši 2x 150 000,- Kč pro porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání spotů s přímou 
nabídkou dětského prostírání dne 3. prosince 2008 v 18:41 hodin na programu ČT 1 a s 
přímou nabídkou dětských lyţí dne 8. prosince 2008 v 18:44 hodin na programu ČT 1, 
které nebyly výslovně označeny jako teleshopping a ani to nebylo z jejich zpracování 
zřetelně patrné, a zároveň Nejvyšší správní soud tato správní rozhodnutí zrušil.  

9-0-0 

43. 2008/1300/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/PRIMA/Mroţ/mut 4/1.6.2008/18:53:26 - 
neoddělená reklama - 50 000Kč - po rozsudku MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6 A 15/2011 – 140, 
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutím Rady ze dne 13.5.2009, sp.zn. 
2008/1299/vav/ČTV, č.j. vav/3680/09, a ze dne 13.5.2009, sp.zn. 2008/1300/vav/ČTV, 
č.j. vav/3679/09, kterými byla České televizi uloţena pokuta vţdy ve výši 50.000,- Kč za 
porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle 
kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. K porušení povinnosti došlo odvysíláním reklamy 
PRIMA, produkt Mroţ (mutace 3), resp. (mutace 4), označené účastníkem jako sponzor 
pořadu, do vysílání v premiéře dne 1. června 2008 v čase 18:45:20 hodin (resp. 
18:53:26 hodin) na programu ČT1. 

11-0-0 

44. 2008/448/had/EUR: EURO RSCG, a.s.; Strepsils/med-citron/mut 
2/1.1.2008/11:59:04/Nova - zpracovatel - 500 000Kč - rozhodnutí MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2012 č. 
j. 7 Ca 35/2009, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 26. 8. 2008, 
sp. zn.: 2008/448/had/EUR, čj. had/8097/08, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 500 000,- 
Kč společnosti EURO RSCG, a.s., neboť se jako zpracovatel dopustila porušení § 5a 
odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., a to odvysíláním reklamy na humánní, volně 
prodejný léčivý přípravek Strepsils, produkt Med a citron (mutace 2, délka spotu 30s), 
prémiérově dne 1. ledna 2008 v 11:59:04 hod na programu Nova, a reprízované na 
témţe programu do 1. února 2008 včetně. 

11-0-0 

45. 2011/1152/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/4.10.2011/18:55 
hod./Zprávy TV Prima - reportáţ Podmínky studia na Vysoké škole ekonomické v 
Praze prověří ministerstvo školství 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2012, 
č.j. 10 A 41/2012-33-42, kterým byla odmítnuta ţaloba provozovatele, FTV Prima, spol. 
s r.o., proti upozornění Rady na porušení zákona ze dne 13. prosince 2011, sp.zn. 
2011/1152/RUD/FTV, jímţ Rada upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 31 



odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáţe 
Podmínky studia na Vysoké škole ekonomické v Praze prověří ministerstvo školství, 
dne 4. října 2011 v 18:55 hodin na programu Prima televize, a kterým byl zároveň 
zamítnut návrh ţalobce, aby soud vyslovil, ţe předmětné upozornění bylo vydáno v 
rozporu se zákonem, a aby soud Radě uloţil, aby k němu ve své následující správní 
činnosti nepřihlíţela. 

11-0-0 

46. 2012/416/DRD/Nej: Nej TV a.s.; Infokanál NEJ-TV v lokalitě Noviny/20.2.2012/chybí 
informace pro diváky - po reakci 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej TV a.s., IČ: 28128338, sídlo: 
Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, na upozornění č.j. DRD/1855/2012, sp. zn. 
2012/416/DRD/Nej, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 32 odst. 7 
písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 20. února 2012 
neposkytoval divákům programu Infokanál NEJ-TV v lokalitě Noviny snadný, přímý a 
trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiţ jsou v 
případě právnické osoby název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a 
adresa sídla, dále k údajům, které umoţňují 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, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. 

8-0-0 

47. 0505(2012): Ţádost Asociace regionálních a lokálních televizí o.s. o zápis do 
Seznamu samoregulátorů 

-  Rada bere na vědomí ţádost Asociace regionálních a lokálních televizí o.s. o zápis do 
Seznamu samoregulátorů dle zákona č. 132/2010 a 231/2001 Sb. a nezařazuje ji do 
Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů vedeného Radou.  

11-0-0 

48. 0278(2012): Magistrát hl. města Prahy, Odbor ţivnostenský a občanskosprávní - 
sdělení k podnětu; loterie - bwin 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru 
ţivnostenského a občanskosprávního, ve věci reklamy bwin (sázkové hry provozované 
společností ElectraWorks Limited., se sídlem Suite 711, Eurosport, Gibraltar, a 
licencované na Gibraltaru). 

11-0-0 

49. 2012/472/dol/KRJ: Kraus Jan; Ţádost o zápis nelineární sluţby Jan Kraus 

-  Rada nezapisuje pana Jana Krause a jeho sluţbu Jan Kraus umístěnou na 
internetových adresách www.jankraus.cz a www.showjanakrause.cz do Evidence, 
neboť nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 

11-0-0 

50. 2012/476/dol/TOV: Tomčík Viktor; Ţádost o zápis nelineární sluţby Animaxo 

-  Rada zapisuje jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
pana Viktora Tomčíka a jeho sluţbu Webový portál umístěnou na internetové adrese 
www.animaxo.cz, do Evidence pod číslem 2012/476 a o tomto vydává poskytovateli 
potvrzení 

11-0-0 

51. 2012/549/dol/TOV: Tomčík Viktor; Ţádost o zápis nelineární sluţby Fajn-serialy 

-  Rada zapisuje jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
pana Viktora Tomčíka a jeho sluţbu Webový portál umístěnou na internetové adrese 
www.fajn-serialy.cz, do Evidence pod číslem 2012/549 a o tomto vydává poskytovateli 
potvrzení 



11-0-0 

52. 0558(2012): Návrh rozpočtu 2013 

-  Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2013. 

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


