
Zápis z 13. zasedání, konaného dne 9. 7. 2013  

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

 

1. Schválení programu 13. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

9-0-0 

2. 2013/490/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/27.4.2013/od 20:04:53 hodin/nezákonné 
zařazení reklamních spotů do vysílání - dokazování od 13:30 hodin 

 

3. 2013/330/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Prezidentský duel 
2013/4.1.2013/od 20:15 hod./neobjektivita, nevyváženost - dokazování od 13:35 hodin 

 

4. 2013/314/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas XI 
(4)/20.3.2013/17:35 - scény vyvolávající u dětského diváka pocity děsu a strachu - 
dokazování v 15:10 

 

5. 0549(2013): Bydžov s.r.o.; Bydžov s.r.o./V1 - analýza kontinuálního záznamu vysílání 
ze dne 21.5.2013/10.00–22.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu V1 
provozovatele Bydžov s.r.o. ze dne 21. 5. 2013 od 10:00 do 22:00 hodin.  

8-0-0 

-  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 Bydžov s.r.o., IČ 25961071, 
sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1192, PSČ 504 01, na porušení ustanovení § 
32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost 
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato 
skutečnost není uvedena na webových stránkách provozovatele, ani ve vysílání 
programu V1. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.,  

9-0-0 

6. 0527(2013): AV-PARK s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu TV 
13 ze dne 19. a 20. dubna 2013 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 

-  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 AV-PARK s.r.o., IČ 27086267, se 
sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 515, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je 
provozovatel vysílání povinen uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické 
kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů 
ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Provozovatel na výzvu 



Rady k zapůjčení záznamů programu TV 13 z období 19.–20. dubna 2013 zapůjčil 
pouze izolované záznamy pořadů, nikoli kontinuální záznam vysílání, který byl Radou 
požadován. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání 
AV-PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 515, o 
podání vysvětlení, jakým způsobem je naplňována licenční podmínka – denní 
aktualizace smyčky hlavního vysílání, týdenní aktualizace smyčky základního vysílání, 
aktualizace smyčky podle potřeby doplňkového vysílání a noční vysílání na programu 
TV 13, vyplývající z rozhodnutí Rady č.j.: sve/3632/2012, sp. zn./ldent.: 
2012/509/sve/AVP. 

9-0-0 

7. 0558(2013): ČESKÁ TELEVIZE; Monitoring hlasitosti obchodních sdělení na 
programech České televize dne 7. června 2013, 19:00 - 23:00 hodin. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti 
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel dne 7. června 
2013 na programu ČT1 v časovém rozmezí od 19:00 hodin do 23:00 hodin odvysílal 
označení sponzora MALL.cz zařazené do vysílání od 19:51:26 hodin o hladině hlasitosti 
-20.6 LUFS, označení sponzora novad1.cz od 20:01:21 hodin o hladině hlasitosti -21.6 
LUFS, označení sponzora novad1.cz od 20:02:31 hodin o hladině hlasitosti - 21.3 
LUFS, blok označení sponzora od 20:04:23 hodin o hladině hlasitosti -20.8 LUFS, blok 
označení sponzora od 20:56:45 hodin o hladině hlasitosti -20.3 LUFS, blok označení 
sponzora od 21:29:00 hodin o hladině hlasitosti -21.7 LUFS a blok označení sponzora 
od 22:11:31 hodin o hladině hlasitosti -21.9 LUFS – tedy 7 bloků obchodních sdělení/ 
samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na 
hodnotu - 23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti 
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel dne 7. června 
2013 na programu ČT2 v časovém rozmezí od 19:00 hodin do 23:00 hodin odvysílal 
blok reklam zařazený do vysílání od 20:01:13 o hladině hlasitosti -20.1 LUFS, blok 
označení sponzora od 20:02:59 hodin o hladině hlasitosti -20.6 LUFS, blok označení 



sponzora od 20:54:15 hodin o hladině hlasitosti -20.9 LUFS, blok reklam od 20:54:50 
hodin o hladině hlasitosti -21.4 LUFS, blok reklam od 20:58:36 hodin o hladině hlasitosti 
-20.6 LUFS, blok reklam od 21:42:22 hodin o hladině hlasitosti -21.4 LUFS a blok 
reklam od 21:42:22 hodin o hladině hlasitosti -21.3 LUFS – tedy 7 bloků obchodních 
sdělení/ samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány 
na hodnotu - 23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti 
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel odvysílal dne 7. 
června 2013 na programu ČT sport v časovém rozmezí od 19:00 hodin do 23:00 hodin 
blok označení sponzora zařazený do vysílání od 20:15:13 hodin o hladině hlasitosti -
21.3 LUFS, označení sponzora novad1.cz od 20:16:04 hodin o hladině hlasitosti -21.6 
LUFS, označení sponzora novad1.cz od 20:17:14 hodin o hladině hlasitosti - 21.3 
LUFS, blok označení sponzora od 20:17:29 hodin o hladině hlasitosti -21.3 LUFS, 
reklama T-mobile od 20:37:05 hodin o hladině hlasitosti -20.5 LUFS, blok označení 
sponzora od 20:37:30 hodin o hladině hlasitosti -21.8 LUFS, blok označení sponzora od 
21:33:49 hodin o hladině hlasitosti -21.2 LUFS, blok reklam od 21:34:54 hodin o hladině 
hlasitosti - 20.6 LUFS, blok reklam od 21:43:13 hodin o hladině hlasitosti -21.0 LUFS, 
blok označení sponzora od 21:45:59 hodin o hladině hlasitosti -21.9 LUFS, blok 
označení sponzora od 22:40:04 hodin o hladině hlasitosti -21.4 LUFS, blok reklam od 
22:41:10 hodin o hladině hlasitosti -21.0 LUFS – tedy 12 bloků obchodních 
sdělení/samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány 
na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

8. 0538(2013): Československá filmová společnost, s.r.o.; CS film - 31. května 2013 v 
rozmezí 23:00-24:00 - porušení hodinového reklamního limitu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele televizního vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 
425, sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60 na porušení § 50 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým 
šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, 
tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu CS Film dne 31. května 
2013 v časovém úseku 23:00-24:00 hodin odvysílal 940 sekund reklamy, a tím o 3 min 
a 40 s sekund (tj. 220s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině 
vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
tohoto upozornění. 

9-0-0 

9. 0512(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 13/xx 2013 (11 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 17. do 27. června 2013: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 



Barrandov – hlasitost bloků reklamy v přerušeních filmu Pět milionů svědků, 17. června 
2013 od 21:45 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – hlasitost 
bloků reklamy v přerušeních reprízy filmu Pět milionů svědků, 19. června 2013 od 11:10 
hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – hlasitost bloků reklamy v přerušeních filmu Andělé a 
démoni, 15. června 2013 od 20:20 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima love – hlasitost 
bloku reklamy vysílaného v přerušení filmu Bon Appétit, 15. června 2013 v 15:11 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – hlasitost bloků reklamy v přerušeních filmu Věčný 
příběh, 23. června 2013 od 13:10 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Na vlastní oči, 
reportáž Právník mimo zákon?, 8. května 2013 ve 21:35 hodin; Česká televize/ČT1 – 
Reportéři ČT, reportáž Londýn nechce muže, který pohladil Obamu, 3. května 2010 ve 
21:15 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – reportáže s výskytem záběrů na popálené či 
jinak po úrazech znetvořené obličeje ve zpravodajství bez konkretizace; DACOM 
Pharma s.r.o./Veterinární přípravky a doplňky stravy Colafit – teleshopping v pořadu 
Nedělní receptář extra na programu Prima family bez přesné konkretizace; Česká 
televize/internetové vysílání ČT24 z Pražského hradu, 25. června 2013 od 15 hodin. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého 
nám. 322, 152 00 Praha 5, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne 17. června 
2013 v úsecích 22:39:02-22:44:50 hodin, 23:07:50-23:13:56 hodin a 23:31:07-23:37:00 
hodin na programu Televize Barrandov odvysílal bloky reklam, jejichž hladiny hlasitosti 
byly na úrovni –21,6 LUFS, resp. –21,9 LUFS a resp. opět –21,9 LUFS, a byly tak nad 
povolenou hranicí –23 LUFS včetně tolerance +/–1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého 
nám. 322, 152 00 Praha 5, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne 19. června 
2013 v úsecích 11:30:01-11:35:59 hodin, 12:07:28-12:13:21 hodin a 12:37:17-12:43:20 
hodin na programu Televize Barrandov odvysílal bloky reklam, jejichž hladiny hlasitosti 
byly na úrovni –21,3 LUFS, resp. –21,4 LUFS a resp. –21,7 LUFS, a byly tak nad 
povolenou hranicí –23 LUFS včetně tolerance +/–1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

10. 2013/215/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT Sport/skryté nebo otevřené titulky pro 
osoby se sluchovým postižením v roce 2012 

-  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 
správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, se sídlem v Praze 140 00, Na 
Hřebenech II, pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. ke kterému 
došlo neopatřením alespoň 70 % vysílaných pořadů na programu ČT sport v roce 2012 
skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením, neboť nebyla 
naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

9-0-0 

-  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, se sídlem 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2012 na programu ČT sport neopatřil alespoň 70 
% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým 
postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů nevyrobil v českém znakovém jazyce nebo 
simultánně netlumočil do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým 
postižením, jelikož v roce 2012 na programu ČT sport opatřil skrytými nebo otevřenými 
titulky pro osoby se sluchovým postižením pouze 7 % pořadů a 1,5 % pořadů vyrobil v 
českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočil do českého znakového jazyka pro 
osoby se sluchovým postižením.Rada stanovuje lhůtu k nápravě ihned, a to tak, aby 
provozovatel za celý kalendářní rok 2013 naplňoval požadavky ustanovení § 32 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 

11. 2013/65/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Studio ČT24/rozhovor se Stanislavem 
Balíkem/1.11.2012/12:32 - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 9. 
července 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 
27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo 
odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v rámci Studia ČT24 dne 1. listopadu 
2012 od 12:32 hodin na programu ČT24, z důvodu absence předchozího typově 
shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

8-0-1 

-  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 Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 
140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v rámci Studia ČT24 dne 1. listopadu 
2012 od 12:32 hodin na programu ČT24, a to konkrétně tím, že v rozhovoru na téma 
pozice vlády a koalice před kongresem ODS, v němž mluvčí pozitivně hodnotil působení 
vlády, neuvedl stranickou příslušnost mluvčího k ODS a prezentoval jej pouze jako 
politologa Masarykovy univerzity v Brně, což implikovalo jeho nezávislost a divákovi tak 
byla upřena důležitá informace pro svobodné vytváření názorů. Divák tak nebyl 
objektivně informován a byl manipulován k závěru, že podle nezávislých odborníků si 
vláda kritiku nezaslouží. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 



8-0-1 

12. 2013/40/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Podpora 
Romanu Smetanovi/11.10.2012/18:55 - po vyjádření 

-  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 9. července 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní 
řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému 
mělo dojít odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvek Podpora Romanu 
Smetanovi, dne 11. října 2012 od 18:55 hodin na programu Prima family, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

9-0-0 

13. 0414(2013): Biopron Laktobacílky/Valosun/16.3.2013/06:56:28/TV Barrandov- 
vyjádření SZPI 

-  Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
posouzení obchodního sdělení - označení sponzora Biopron laktobacílky. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
9. července 2013 zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, VALOSUN a.s., IČ: 253 
41 090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621 00, správní řízení z moci úřední, neboť 
zadáním reklamy na produkt Biopron laktobacílky – sponzor pořadu, která byla 
odvysílána v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu Televize 
Barrandov, se dopustil možného porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve 
spojení s § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., neboť v této reklamě/označení sponzora 
absentuje zákonný text „doplněk stravy“. 

9-0-0 

14. 0331(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Show Jana Krause/25.1.2013/22:25 
- podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, jakým způsobem 
uplatnil svou redakční odpovědnost, když do vysílání zařadil v průběhu druhého kola 
prezidentských voleb zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna 2013 
od 22:25 hodin na programu Prima Family, v němž došlo k propagaci kandidáta Karla 
Schwarzenberga. 

9-0-0 

15. 2013/205/had/WAL: WALMARK, a.s.; WALMARK 
a.s./LIPOXAL/25.12.2012/6:15:21/klamavá reklama/sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Walmark, a.s., IČO: 
00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, ve věci obsahu obchodního 
sdělení propagujícího přípravek LIPOXAL EXTREME, odvysílaného v premiéře dne 25. 
12. 2012 od 6:15:21 hodin na programu National Geographic Channel a obchodního 
sdělení na přípravek Bellasin, odvysílaného v premiéře dne 11. 1. 2013 od 6:49:03 
hodin na programu TV Paprika. 

9-0-0 



-  Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
posouzení reklamy na přípravky LIPOXAL EXTREME a Bellasin. 

9-0-0 

-  Rada zadává odborné posouzení deklarovaných účinků přípravků na hubnutí 
LIPOXAL EXTREME a Bellasin.  

9-0-0 

16. 0547(2013): Seznam.cz, a.s.; Analýza pořadu Peklo na talíři umístěného v rámci 
avmsnv Stream.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, na porušení ustanovení § 8 
odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., neboť umístěním pořadu „Peklo na talíři: 
Ovoce a zelenina“ dne 5. června 2013 do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Stream.cz se dopustil porušení zákazu umísťovat do audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání skrytá audiovizuální obchodní sdělení. V tomto pořadu, prezentovaném 
jako spotřebitelský servis, došlo k prezentaci reklamního charakteru obchodu 
Kunratická stodola, a to zejména prostřednictvím výzvy protagonisty pořadu Romana 
Vaňka „a vy když pojedete třeba kolem Kunratic, stavte se u Honzy v Kunratický 
stodole, protože to stojí rozhodně za to“, jakož i informací, že majitel obchodu, je 
dvorním dodavatelem ovoce a zeleniny do Pražského kulinárního institutu, což lze 
vzhledem k propojení této instituce s protagonistou pořadu Romanem Vaňkem 
považovat za osobní doporučení. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, na porušení ustanovení § 8 
odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., neboť umístěním pořadu „Peklo na talíři: Jak 
se vyznat v ovoci a zelenině“ dne 5. června 2013 do audiovizuální mediální služby na 
vyžádání Stream.cz se dopustil porušení zákazu umísťovat do audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání skrytá audiovizuální obchodní sdělení. V tomto pořadu, 
prezentovaném jako spotřebitelský servis, došlo k prezentaci reklamního charakteru 
obchodu Kunratická stodola, a to zejména prostřednictvím výroku majitele tohoto 
obchodu: „V dobrém zelinářství by vám měli dát ochutnat nebo rozříznout ten plod, 
abyste viděli dovnitř nebo ochutnat. Tak nebojte se o to říct, je to standard alespoň u 
nás v Kunratický stodole“.Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

17. 0537(2013): Hodrment Jaroslav; Analýza obsahu AVMSnv Internetový informační 
server 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, že internetové stránky 
provozovatele Mgr. Jaroslava Hodrmenta, bydlištěm Ryneček 152, Příbram 1, PSČ 261 
01, umístěné na internetové adrese www.pribramsko.eu, nejsou audiovizuální mediální 
službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

9-0-0 

18. 2013/399/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Plzeň Bory 94,5 MHz, alt. 100,4 
MHz / 200 W a Žatec-město 101,0 MHz, alt. 105,1 MHz / 100 W - rozhodnutí 



-  Rada neuděluje provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, 
Bělehradská 360, PSČ 434 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama 
Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO) spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtů Plzeň Bory 94,5 
MHz / 200 W a Plzeň Bory 100,4 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska 
Českého telekomunikačního úřadu 

8-0-0 

19. 2013/398/zab/AKJ: AKJO. Media s.r.o. / Rock Radio Gold - rozhlasové vysálání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Náchod 99,7 MHz / 100 W - 
rozhodnutí 

-  Rada neuděluje provozovateli AKJO. Media s.r.o. IČ: 281 14 621, se sídlem České 
Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 370 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rock Radio Gold (licence Ru/100/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Náchod 99,7 MHz / 100 W z 
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu 

8-0-0 

20. 2013/444/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu 
Plzeň 102,1 MHz - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele COUNTRY RADIO 
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W na nové 
souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto rozhodnutí: 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 žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence 
č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 
200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445 

8-0-0 

21. 2013/457/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště 
kmitočtu Plzeň 96,3 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 MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j.: 
Ru/286/00), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 96,3 MHz / 200 W 
na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 
00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ 
ČECHY (licence č.j.: Ru/286/00), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň 
stadion 96,3 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445 

8-0-0 



22. 2013/454/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. /Rock Radio Šumava - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu 
Plzeň 91,8 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 MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00), 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W na nové 
souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Šumava (licence 
č.j.: Ru/287/00), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 
200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445 

8-0-0 

23. 2013/455/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn Rádio - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu Plzeň 97,1 
MHz / 180 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 MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio (licence č.j.: Ru/99/01), spočívající ve 
změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 1 97,1 MHz / 180 W na nové souřadnice WGS 
84: 13 22 58 / 49 44 45, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio (licence č.j.: Ru/99/01), spočívající ve 
změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 1 97,1 MHz / 180 W na nové souřadnice WGS 
84: 13 22 58 / 49 44 45 

8-0-0 

24. 2013/448/zab/Rád: Rádio Samson spol. s r.o. / Rádio SAMSON - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu Plzeň 103,0 
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 Rádio Samson 
spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se sídlem Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 
Plzeň o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence sp. zn.: Sp. zn: 
2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň 
Stadion 103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se 
sídlem Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence sp. zn.: Sp. zn: 
2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň 
Stadion 103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 

8-0-0 

25. 2013/447/zab/Rad: Radio ProTon s.r.o. / Kiss Proton - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu Plzeň 98,2 
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 ProTon s.r.o. 
IČ: 869996 se sídlem Plzeň 1, Husova 741/58, PSČ 301 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99), spočívající ve změně souřadnic 
kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 
44 45, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio ProTon s.r.o. IČ: 869996 se 
sídlem Plzeň 1, Husova 741/58, PSČ 301 00 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu 
Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 

7-0-0 

26. 2013/445/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu Plzeň 97,5 
MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele BROADCAST 
MEDIA s.r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.:2008/144/fia, č.j. 
cun/3964/08), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 
W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli BROADCAST MEDIA s.r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat 
(licence sp. zn.:2008/144/fia, č.j. cun/3964/08), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu 
Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W na nové souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 

8-0-0 

27. 2012/903/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Mariánské 
Lázně 96,6 MHz, alt. 107,6 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. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se 
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/286/00), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtu Mariánské Lázně 96,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu 
územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Mariánské Lázně 96,6 MHz / 200 W jako změnu, se kterou podle ustanovení 
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková 
změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Vzhledem 
k tomu Rada zamítá žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se 
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/286/00), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení 
kmitočtu Mariánské Lázně 96,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 42 36 / 49 57 07 

8-0-0 

28. 2012/663/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Cheb - Špitálský vrch 93,6 MHz / 



100 W, Sokolov - město 105,2 MHz / 100 W, Děčín - město 96,7, alt. 92,0, alt. 107,4 MHz 
/ 100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem 
Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio 
(licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Cheb 
Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního 
rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Cheb 
Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna 
souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Vzhledem k tomu 
Rada zamítá žádost provozovatele Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, 
Bělehradská 360, PSČ 434 01, se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio 
(licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Cheb Špitálský 
vrch 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12  

8-0-0 

29. 2012/935/zab/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 97,5 MHz / 
100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem 
Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtu Jablonec nad Nisou 3 97,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila 
změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Jablonec nad Nisou 3 97,5 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož 
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. 
Vzhledem k tomu Rada zamítá žádost provozovatele JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se 
sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00, se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 3 97,5 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 15 10 14 / 50 42 48  

8-0-0 

30. 2012/904/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Cheb 
Špitálský Vrch 94,1 MHz, alt 97,1 MHz / 100 W, alt. 50 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se 
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/286/00), spočívající ve změně 



souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtu CHEB Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila 
změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů CHEB Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož 
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. 
Vzhledem k tomu Rada zamítá žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 
586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/286/00), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu CHEB Špitálský Vrch 97,1 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12  

8-0-0 

31. 2011/541/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů: Česká Lípa 107,1 MHz / 158 W a 
Turnov 99,4 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se 
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/32/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Česká Lípa 
město 107,1 MHz / 158 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu 
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Česká Lípa 
město 107,1 MHz / 158 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru 
technických parametrů de facto představovala novou licenci. Vzhledem k tomu Rada 
zamítá žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK 
(licence č.j.: Ru/32/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Česká Lípa město 107,1 MHz / 158 
W, souřadnice WGS 84: 14 32 05 / 50 41 20 

8-0-0 

32. 0548(2013): MEDIA BOHEMIA a. s.; žádost o nahlížení do spisu – BBC 

-  Rada podle ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umožňuje společnosti MEDIA 
BOHEMIA a. s. nahlížení do spisu týkajícího se rozhodnutí Rady čj. Ru/193/98 ze dne 
24. února 1998 

8-0-0 

33. 2013/552/STR/Rad: Radiospol s.r.o.; žádost o prodloužení licence 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v 
souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto 
rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele Radiospol, s.r.o., IČ: 27666395, se 
sídlem J. Suka 2943/3, PSČ 695 01 Hodonín, o prodloužení platnosti licence č.j. 
Ru/18/06 (program Rádio Čas Dyje), neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě. 

8-0-0 

34. 0556(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání 



-  Rada se seznámila s reakcí (č.j. 6465/2013) posluchače na závěry analýzy pořadu 
"Pro a proti", který byl odvysílán dne 1. května 2013 od 21:10 hodin na programu ČRo 
Plus (1); Rada se seznámila se stížností (č.j. 6560/2013) posluchačky na údajnou 
reklamu na společnost "Facebook", která se objevuje ve vysílání Českého rozhlasu (2); 
Rada se seznámila s potvrzeními (č.j. 6333/2013 a č.j. 6497/2013) Rady Českého 
rozhlasu o převzetí postoupených podnětů (3); Rada se seznámila se stížností (č.j. 
6504/2013) posluchače na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 26. června 
2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 (4); Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 6340/2013) posluchače na pořad „Sexuální turista Franta Šulek“, který je 
pravidelně vysílán v čase od 7:30 hodin na programu Fajn radio (5); Rada se seznámila 
s reakcí (č.j. 6478/2013) posluchačky na odpověď Rady ohledně ukončení vysílání 
programu COUNTRY RADIO z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec 92,0 MHz (6); 
Rada se seznámila s dotazem (č.j. 6467/2013) na možnost uveřejnění reklamy na 
rockový klub s názvem „PRDEL“ v rozhlasovém vysílání (7); Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 6397/2013) posluchače na porušení soutěžních podmínek hry „Haló tady 
Impulsovi o Villu Gratis za 3 miliony“, která je vysílána na programu RÁDIO IMPULS 
provozovatele LONDA, s.r.o. (8). 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
vyzývá provozovatele LONDA, s.r.o. IČ: 49241931, sídlem Křemencova 175/4, PSČ 
110 000 Praha 1, k podání vysvětlení ve věci možného porušení soutěžních podmínek 
hry „Haló tady Impulsovi o Villu Gratis za 3 miliony“, která je vysílána na programu 
RÁDIO IMPULS. Pro podání vysvětlení Rada stanovuje lhůtu 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k podání vysvětlení (8).  

8-0-0 

35. 0561(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
Frekvence 1, a.s. (program Frekvence 1; 104,5 MHz Brno) dne 17. června 2013, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 17. června 2013, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 17. června 
2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 
17. června 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 17. června 
2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 17. června 
2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec 
Králové) dne 17. června 2013 

8-0-0 

-  Rada žádá od šiřitele reklamy, společnosti Frekvence 1, a.s., informace o zadavateli 
reklamy na lék Strepfen, která byla odvysílána dne 17. června 2013 v 6:43:01 hodin, 
7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na programu Frekvence 1 

8-0-0 

36. 2013/266/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o udělení souhlasu 
se změnou označení (názvu) programu, zakladatelské listiny a programového a 
vysílacího schématu – stížnost advokátky JUDr. Olgy Erhartové 

-  Rada se seznámila se stížností advokátky JUDr. Olgy Erhartové doručené dne 21. 6. 
2013 pod čj. 6371/2013 

8-0-0 

-  Rada rozhodla o vyrozumění stěžovatelky JUDr. Olgy Erhartové o výsledku šetření a 
opatřeních přijatých k nápravě dle rozpravy 



8-0-0 

37. 2010/1372/CUN/AZR: AZ Rádio, s.r.o.; změna označení názvu programu 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30. května 
2013, sp. zn. 4 As 77/2012, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2013, č.j. 6 A 291/2011-71, kterým byla 
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 23. Srpna 2011, sp. zn. 
2010/1372/CUN/AZR, č.j. CUN/2677/20114, kterým byl udělen provozovateli AZ Rádio 
s.r.o. souhlas se změnou označení názvu programu ze stávajícího na nový název 
MAGIC BRNO 

8-0-0 

38. 0570(2013): TipTV broadcast s.r.o. - neoprávněné vysílání Tip TV prostřednictvím 
ZPS - internetu; ukončení vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, 
sídlo: Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha, na porušení zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že provozuje vysílání programu 
TipTV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (online vysílání prostřednictvím 
dálkového přístupu - internetu, dostupné na www.tiptv.cz/STREAM, na portále 
provozovaném pod hlavičkou TipTV marketing services s.r.o.), aniž je k tomu oprávněn 
na základě platné licence k provozování vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. Rada provozovateli vysílání 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění 

8-0-0 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TipTV broadcast s.r.o., IČ 
24187950, sídlo: Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha, o podání 
vysvětlení ve věci ukončení vysílání programu Tip TV šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů, vzhledem k tomu, že provozovatel nepožádal Radu o ukončení 
vysílání ani neoznámil Radě jakékoli přerušení vysílání z technických důvodů 

8-0-0 

39. 2013/516/FIA/CET: CET 21 spol.s r.o. / SMÍCHOV - televizní vysílání prostřednictvím 
družice– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol.s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (licence sp. zn.: 2013/123/FIA/CET, č.j.: 
FIA/857/2013 ze dne 19. února 2013) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu 
SMÍCHOV šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve změně licenčních podmínek, 
a to ve změně časového rozsahu vysílání z 12 - 16 hodin denně na 21 – 24 hodin 
denně v rozsahu žádosti č.j.: 6151 ze dne 14. června 2013. 

8-0-0 

40. 2013/515/FIA/CET: CET 21 spol.s r.o. / SMÍCHOV - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T– změna licenčních podmínek – předchozí 
souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol.s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (licence sp. zn.: 2012/881/FIA/CET, č.j.: 
FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu 
SMÍCHOV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající 
ve změně licenčních podmínek, a to ve změně časového rozsahu vysílání z 12 – 16 
hodin denně na 21 – 24 hodin denně v rozsahu žádosti č.j.: 6150 ze dne 14. června 
2013. 



8-0-0 

41. 2013/502/zem/Nej: Nej TV a.s/INFO KANÁL NEJ-TV - televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek 

 

42. 2013/522/zem/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o./HBO Netherlands, HBO 
Netherlands 2, HBO Netherlands 3 - televizní vysílání šířené prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů (3 oprávnění) - změna výše základního kapitálu, vkladu jediného 
společníka a s tím související změna společenské smlouvy - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se 
sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j. 
FIA/4108/2011; 2) 2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO, 
č.j. sve/3983/2011, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního 
kapitálu a vkladu jediného společníka (včetně související změny společenské smlouvy) 
a to navýšení základního kapitálu z 645 924 000,- Kč na 692 924 000.- až 700 924 
000,- Kč (navýšení o 47 000 000,- až 55 000 000,- Kč) v závislosti na aktuálním kurzu 
Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání doručeného dne 17. června 2013, č.j. 
6203.  

8-0-0 

43. 2013/543/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./ Nickelodeon European - televizní 
vysílání prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, licence sp. zn. 2009/1038/sve/MTV, ze dne 6. října 
2009, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichž území bude vysílání zcela 
nebo převážně směřováno, rozšířením o státy Albánie, Benin, Burkina, Faso, Burundi, 
Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, 
Demokratická republika Kongo (Zaire), Džibuti, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, 
Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Libérie, Madagaskar, Mali, Mauretánie, 
Mauricius, Mayotte, Niger, Nigérie, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, 
Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Zanzibar, Gambie, 
Togo, Uganda; dle podání 6318 doručeného dne 19. června 2013 

8-0-0 

44. 2013/550/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Nickelodeon - televizní vysílání 
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, licence sp.zn. 2009/948/sve/MTV, ze dne 22. září 2009, 
souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 
převážně směřováno rozšířením o státy Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží 
slonoviny, Demokratická republika Kongo (Zaire), Džibuti, Rovníková Guinea, Eritrea, 
Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, 
Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, 
Somálsko, Súdán, Svazijsko, Tanzanie, Zanzibar, Gambie, Togo, Uganda, Zambie, 
Zimbabwe a ve změně hlavního jazyka vysílání na: hlavní jazyk vysílání: angličtina; dle 
podání 6319 doručeného dne 19. června 2013 

8-0-0 



45. 0559(2013): THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka - televizní 
vysílání prostřednictvím družice / DISNEY JUNIOR - neoznámení změny specifikace 
družice 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, 
Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, o podání vysvětlení ve věci možné neoznámené 
změny skutečností uvedených v žádosti o licenci sp.zn. 2012/37/FIA/THE k provozování 
družicového televizního vysílání programu DISNEY JUNIOR, a to změny specifikace 
družice, vzhledem k tomu, že na původní pozici není program provozovatele 
zachytitelný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

8-0-0 

46. 0560(2013): Chello Central Europe s.r.o.; televizní vysílání prostřednictvím družice / 
MEGAMAX (Maďarsko), MGM CHANNEL - neoznámení změny specifikace družice 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Chello Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o podání vysvětlení ve 
věci možné neoznámené změny skutečností uvedených v žádosti o licence sp.zn. 
2011/70/sve/Che a sp.zn. 2012/672/FIA/Che k provozování družicového televizního 
vysílání programů Megamax a MGM CHANNEL, a to změny specifikace družic, 
vzhledem k tomu, že na původní pozici nejsou programy provozovatele zachytitelné. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

47. 0564(2013): MTV NETWORKS s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím družice / 
Nickelodeon (Polsko) neoznámení změny specifikace družice 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 
28970438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o podání vysvětlení ve 
věci možné neoznámené změny skutečností uvedených v žádosti o licenci sp.zn. 
2009/948/sve/MTV k provozování družicového televizního vysílání programu 
Nickelodeon, a to změny specifikace družice, vzhledem k tomu, že na původní pozici 
není program provozovatele zachytitelný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

48. 0293(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Metropol; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - ukončení vysílání programu 
Metropol - DVB-T dne 1. července 2013 

-  Rada se seznámila s informací, že provozovateli Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 
144, se sídlem České Budějovice 3, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, zanikla dne 1. 
července 2013 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č.j. FIA/3805/2012, 
spis. zn.: 2012/755/FIA/Met, ze dne 30. října 2012, k provozování televizního vysílání 
programu Metropol šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na 
základě žádosti doručené Radě dne 8. dubna 2013, č.j. 3697, ve znění č.j. 6494 ze dne 
25. června 2013. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb. 

8-0-0 

49. 0528(2013): oznámení změny programové nabídky 



-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Metropolitní s.r.o., IČ 48172481, 
sídlo: Havlíčkův Brod 1, Dobrovského 2366/0, PSČ 580 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2010/512/zem/MET ze dne 22. 
června 2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
televizní programy: SMÍCHOV, Telka, Prima love, Prima COOL, Prima ZOOM, ACTIVE 
TV, ŠLÁGR TV, Inzert TV; v rozsahu dle podání č.j. 6201 doručeného dne 18. června 
2013 

8-0-0 

50. 2013/497/sve/Inz: InzertMax s. r. o./Inzert TV - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů - změna hlasovacích práv, vkladu společníků a výše jejich 
obchodních podílů - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli InzertMax s.r.o., IČ 28894880, sídlo: Praha 2 – Vinohrady, 
Perucká 2525/21b, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci sp.zn. 2012/616/sve/INZ, ze dne 18. září 2012, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu 
jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů na: Strahija Ivošević - vklad: 75 
000,- Kč, obchodní podíl: 37,5% - 75 hlasů; Tomáš Fuxa - vklad: 75 000,- Kč, obchodní 
podíl: 37,5% - 75 hlasů; QI investiční společnost, a.s. – vklad 50 000, Kč, obchodní 
podíl: 25 % - 50 hlasů; dle podání č.j. 5880 ze dne 10. června 2013 a č.j. 6375 ze dne 
21. června 2013. 

8-0-0 

51. 0553(2013): S E L F servis, spol. s r.o. (nově itself s.r.o.) - televizní vysílání a 
převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - změna 
obchodní firmy - na vědomí; neoznámená změna společenské smlouvy - upozornění  

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence č.j. Ru/256/02 ze dne 22. 
října 2002 a sp.zn. 2012/464/fia/SEL ze dne 26. června 2012) a § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. (registrace č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996,) seznámila s oznámením 
provozovatele S E L F Servis, spol. s r.o. IČ 18826016, sídlo: Brno, Židenice, Pálavské 
náměstí 4343/11, PSČ 628 00, spočívajícím ve změně obchodní firmy na itself s.r.o., 
dle podání č.j. 6464 ze dne 15. června 2013.  

8-0-0 

-  Rada dle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele itself 
s.r.o. (dříve S E L F Servis, spol. s r.o.), IČ 18826016, sídlo: Brno, Židenice, Pálavské 
náměstí 4343/11, PSČ 628 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/256/02 ze dne 22. října 
2002 a sp.zn. 2012/464/fia/SEL ze dne 26. června 2012, spočívající ve změně 
společenské smlouvy a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

8-0-0 

-  Rada dle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele itself 
s.r.o. (dříve S E L F Servis, spol. s r.o.), IČ 18826016, sídlo: Brno, Židenice, Pálavské 
náměstí 4343/11, PSČ 628 00, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil změnu ostatních skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996, tj. změnu 
společenské smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo a stanovuje mu lhůtu 
k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

7-0-0 

52. 0422(2013): občanské sdružení podle § 83/1990 Sb., o sdružování občanů - 
vyjádření (stanovisko) k účasti občanského sdružení v řízení o licenci/registraci podle 
zákona č. 231/2001 Sb. - po právní analýze 



-  Rada se seznámila s materiálem týkajícím se způsobilosti občanského sdružení 
založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, být účastníkem řízení o 
udělení licence/o registraci podle zákona č. 231/2001 Sb., a přijala závěr, že občanské 
sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., může být, po individuálním posouzení 
a v případě splnění všech zákonem stanovených podmínek, účastníkem řízení o 
udělení licence/o registraci ve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 231/2001 Sb.  

8-0-0 

53. 0557(2013): Zpráva ze služební cesty - 38. kontaktní výbor směrnice AVMS  

-  Rada se seznámila se zprávou z 38. Kontaktního výboru směrnice AVMS 

8-0-0 

54. 0526(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání 

8-0-0 

55. 0571(2013): 38. zasedání EPRA ve dnech 2.- 4.10.2013 

-  Rada pověřuje účastí na 38. zasedání EPRA v Litvě JUDr. Kalistovou, JUDr. Foltána 
a Ing. Šenkýře. 

8-0-0 

56. 0578(2013): Přehled podaných žádostí podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím  

-  Rada se seznámila s přehledem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručených v období 1. ledna - 30. 
června 2013. 

8-0-0 

57. 0529(2013): Naplňování § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České 
televize 

58. 0535(2013): MEDIA BOHEMIA, a.s. - podnět k zahájení řízení o odejmutí licence 
programu BBC 

-  Rada se seznámila s podnětem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. k zahájení řízení o 
odebrání licence ze dne 14.6.2013, doručeným Radě dne 19.6.2013 a neshledala 
důvody k zahájení řízení z moci úřední vůči provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. 
o. o odnětí licence k provozování vysílání programu B B C podle §63, odstavce 1 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb. 
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59. 2011/802/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Brno město 2 
96,4 MHz / 200 W - seznámení s rozsudkem MS sp. zn. 6 A 8/2013 - 61 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 28. 
května 2013 pod sp. zn. 6 A 8/2013 – 61 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2011/802/zab, č. j. zab/3811/2012, kterým Rada udělila společnosti RADIO IBUR s.r.o. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Brno – město 2 96,4 MHz/200W pro program Radio 
Rubi na dobu 8 let. 
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-  Rada nepodá proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2013, sp. 
zn. 6 A 8/2013 – 61, kasační stížnost. 
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ověřovatel:  

Malach 


