
Zápis ze 14. zasedání, konaného dne 30. 7. 2013  

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

 

1. Schválení programu 14. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 2013/313/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Las Vegas X 
(20)/12.3.2013/17:35 - naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního 
zacházení s nimi 

-  V rámci správního řízení sp.zn.: 2013/313/LOJ/CET provedla Rada dokazování 
zhlédnutím audiovizuálního záznamu pořadu Kriminálka Las Vegas X (20), 
odvysílaného dne 12. března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA. 

10-0-0 

3. 2013/567/sve/Sta: Stanice O, a.s./Óčko Expres - licence k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené ústní jednání 
dne 30. července 2013 v 14:30 hodin 

-  Rada uděluje právnické osobě Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlo: Praha 5, 
Vrchlického 29, PSČ 150 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T 
na 12 let; název (označení) programu: Óčko Expres; základní programová specifikace: 
Hudební kanál; územní rozsah vysílání: Česká republika; v rozsahu dle žádosti č.j. 6493 
doručené dne 25. června 2013 

10-0-0 

4. 2013/583/FIA/Jin: Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ: 281 09 503 / 
Jindřichohradecká televize – licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T - nařízené ústní jednání dne 30. července 2013 v 15.10 
hodin  

-  Rada uděluje společnosti Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ: 281 09 503, se sídlem 
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 532, PSČ 377 01, dle § 25 
zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na 12 let; název (označení) 
programu: Jindřichohradecká televize; základní programová specifikace: Městský 
informační program; územní rozsah vysílání: Regionální síť v okrese Jindřichův Hradec, 
v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ–75 392/2013-613, 
ze dne 22. července 2013, č. j.: 7420 ; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle 
žádosti, č.j.: 6976 ze dne 9. července 2013 ve znění upřesnění ze dne 22. července 
2013, č.j.: 7411 

10-0-0 

5. 2013/584/FIA/Jih: Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ: 243 11 243 / Třeboňská 
lázeňská televize – licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
v systému DVB-T - nařízené ústní jednání dne 30. července 2013 v 15.30 hodin  

-  Rada uděluje společnosti Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ: 243 11 243, se sídlem 
Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: Třeboňská lázeňská televize; 



základní programová specifikace: Městský informační program; územní rozsah vysílání: 
Regionální síť v okrese Jindřichův Hradec a vysílací prostředky operátora regionální 
sítě 1 umístěné na území Jihočeského kraje, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu ČTÚ–75 391/2013-613, ze dne 22. července 2013, č. j.: 7419; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 6977 ze dne 9. července 2013 
ve znění upřesnění ze dne 22. července 2013, č.j.: 7410 

10-0-0 

6. 2013/585/FIA/Jih: Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ: 243 11 243 / Dačická televize 
– licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T 
- nařízené ústní jednání dne 30. července 2013 v 15.50 hodin  

-  Rada uděluje společnosti Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ: 243 11 243, se sídlem 
Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: Dačická televize; základní 
programová specifikace: Městský informační program; územní rozsah vysílání: 
Regionální síť v okrese Jindřichův Hradec, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu ČTÚ–75 109/2013-613, ze dne 19. července 2013, č. j.: 7374; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 6978 ze dne 9. července 2013 
ve znění upřesnění ze dne 22. července 2013, č.j.: 7412 

10-0-0 

7. 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 – udělení licence 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti COUNTRY 
RADIO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
s podmíněným omezením v sektoru 340° až 50° o 12 dB z vysílacího stanoviště 
Pardubice-Polabiny na dobu 8 let a zamítá žádosti ostatních žadatelů 

12-0-0 

8. 2011/802/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 
MHz / 200 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti RADIO IBUR s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program RADIO 
RUBI na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá 

12-0-0 

9. 2013/359/zab/Sta: Star Promotion, s.r.o. / Radio Hey - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic kmitočtů: Havířov 102,7 MHz / 
0,04 kW; Ostrava-Slezská Ostrava 87,6 MHz / 0,031 kW; Třinec-Godula 97,4 MHz / 0,4 
kW - rozhodnutí 

-  Rada neuděluje provozovateli Star Promotion, s.r.o., IČ: 26506700 se sídlem Praha 8, 
Na Žertvách 132/24, PSČ 180 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio 
Hey, (licence č.j.: Ru/71/02) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Třinec-Godula 
97,4 MHz / 0,4 kW na Frýdek Místek Kubánkov 97,4 MHz / 0,4 kW z důvodu 
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu 

12-0-0 

10. 2013/362/zab/Sta: Star Promotion, s.r.o. / Radio HEY Profil - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic kmitočtů Ústí nad Orlicí 91,8 
MHz / 0,2 kW; Čáslav 89,0 MHz / 1 kW; Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 0,2 kW - rozhodnutí 



-  Rada neuděluje provozovateli Star Promotion, s.r.o., IČ: 26506700 se sídlem Praha 8, 
Na Žertvách 132/24, PSČ 180 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio 
HEY Profil, (licence č.j.: Ru/107/01) spočívající ve změně stanovišť kmitočtů Čáslav 
89,0 MHz / 1 kW na Kutná Hora Kaňk 89,0 MHz / 0,5 kW a Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 
0,2 kW na Jihlava Holý vrch 96,3 MHz / 0,2 kW z důvodu negativního stanoviska 
Českého telekomunikačního úřadu 

12-0-0 

11. 2013/397/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio Šumava - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím ysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Sokolov 99,0 MHz / 50 W 
a Cheb 94,1 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada neuděluje 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 územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Cheb 94,1 MHz / 
100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu 

10-0-0 

12. 2013/309/zab/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic vysílače Karlovy Vary 93,8 MHz / 
1 kW - 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 EVROPA 2, spol. s 
r.o. IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j. Ru/113/01), spočívající ve změně souřadnic 
kmitočtu Karlovy Vary 93,8 MHz / 1 kW na nové souřadnice WGS 84: 12 47 34 / 50 12 
40, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283, 
se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu EVROPA 2 (licence č.j. Ru/113/01), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu 
Karlovy Vary 93,8 MHz / 1 kW na nové souřadnice WGS 84: 12 47 34 / 50 12 40 

12-0-0 

13. 2011/171/zab/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Ústí nad Labem - 
Předlice 101,2 MHz / 100 W a Liberec - Hanychov 103,3 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 Route Radio, s. r. o. IČ: 278 52 474 se 
sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtů 
Liberec – Hanychov 103,3 MHz / 100 W a Ústí nad Labem – Předlice 101,2 MHz / 100 
W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by 
došlo přidělením souborů technických parametrů Liberec – Hanychov 103,3 MHz / 100 
W a Ústí nad Labem – Předlice 101,2 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 Route Radio, s. r. o. IČ: 278 52 
474 se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtů 



Liberec – Hanychov 103,3 MHz / 100 W a Ústí nad Labem – Předlice 101,2 MHz / 100 
W. 

11-1-0 

14. 2011/794/zab/JUK: JUKE BOX, spol. s r .o.; žádost o přidělení kmitočtu Bruntál 88,9 
MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se 
sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO ČAS – FM (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Bruntál 88,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu 
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Bruntál 88,9 
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 JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla 
Svobody 130/95, PSČ 725 27, se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS – 
FM (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 100 W. 

11-1-0 

15. 2012/811/zab/AZ: AZ Media a.s. / ROCK MAX - rozhlasové vysílání prostřednictvím 
vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Uherský Brod 104,1 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, AZ Media a.s. IČ: 
25648837, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79 o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
ROCK MAX (licence č.j.: Ru/46/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Uherský Brod 
104,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu 
vysílání, spočívající v přidělení souboru technických parametrů Uherský Brod 104,1 
MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. lze vyslovit souhlas, jelikož taková změna souboru technických parametrů 
nepředstavuje novou licenci. Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s. IČ: 25648837, 
se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
ROCK MAX (licence č.j.: Ru/46/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Uherský Brod 
104,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 36 47 / 48 59 46 

12-0-0 

16. 2012/812/zab/AZ : AZ Media a.s. / ROCK MAX - rozhlasové vysílání prostřednictvím 
vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Valašské Meziříčí 92,9 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, AZ Media a.s. IČ: 25648837, se sídlem Zlín, 
Filmová 174, PSČ 761 79 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX 
(licence č.j.: Ru/46/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 92,9 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Valašské Meziříčí 



Štěpánov 92,9 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 provozovateli AZ Media a.s. IČ: 25648837, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 
761 79, změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX (licence č.j.: Ru/46/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 92,9 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 17 58 58 / 49 27 46 

12-0-0 

17. 2012/310/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY - 
rozhlasové vysílání prostřednicvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Písek 100,2 
MHz / 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 JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Písek 100,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu 
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Písek 100,2 
MHz / 50 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 
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00, změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 
(licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27 

11-1-0 

18. 2011/1096/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o.; žádost 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. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, 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 změně skutečností uvedených v 
žádosti 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 změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souborů technických parametrů 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 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 COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSČ 101 00 o změně skutečností uvedených v žádosti 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, a to 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 a Tachov 87,9 MHz / 200 W. 

11-1-0 

19. 2013/446/bar/Rad: Radio Krumlov, s. r. o. / Kiss jižní Čechy; udělení transformační 
licence 

-  Rada uděluje společnosti Radio Krumlov, s. r. o. se sídlem U výstaviště 15/486, 370 
05 České Budějovice-Čtyři Dvory, identifikační číslo 26026295, transformační licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II 
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Kiss jižní 
Čechy na kmitočtu 87,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České 
Budějovice, kmitočtu 99,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště 
Český Krumlov, kmitočtu 99,1 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště 
Jindřichův Hradec, kmitočtu 92,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Písek, kmitočtu 101,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Prachatice a kmitočtu 102,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Strakonice na dobu do 10. října 2025 

12-0-0 

20. 2013/488/bar/RAD: RADIO RELAX s. r. o. / Radio Relax; udělení transformační 
licence 

-  Rada uděluje společnosti RADIO RELAX s. r. o. se sídlem náměstí Sítná 3113, 272 
01 Kladno-Kročehlavy, identifikační číslo 48953873, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Relax na 
kmitočtu 92,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Kladno, kmitočtu 
103,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Kralupy nad Vltavou, 
kmitočtu 97,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Rakovník, 
kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun a 
kmitočtu 94,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Louny na dobu 
do 10. října 2025 

12-0-0 

21. 0508(2013): InFin, s. r. o.; žádost o udělení souhlasu s fúzí sloučením 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s 
přeměnou společností Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. 
a COUNTRY RADIO s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. 
r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 25637096 

12-0-0 

22. 2013/451/bar/ULT: ULTRAVOX s. r. o. / Radio COLOR; žádost o udělení souhlasu s 
převodem obchodního podílu 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeží 34/409, 128 00 Praha-
Nové Město, identifikační číslo 49702785, předchozí souhlas s převodem obchodního 
podílu Petra Žantovského ve společnosti provozovatele na společnost JOE Profi s. r. o. 
se sídlem Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, identifikační číslo 28511271 

12-0-0 



23. 2013/450/bar/Čes: Česká rozhlasová s. r. o. / Radio Orlík; žádost o udělení 
souhlasu se změnou vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu a 
změnou zakladatelské listiny 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli Česká rozhlasová s. r. o., se sídlem Staré Sedlo 96, 398 07 pošta Orlík 
nad Vltavou, identifikační číslo 28067274, předchozí souhlas s převodem obchodního 
podílu Josefa Zocha ve společnosti provozovatele na společnost Aleda a. s. se sídlem 
Na okraji 44/439, 162 00 Praha-Veleslavín, identifikační číslo 26069555, a s tím 
související změnou vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu a změnou 
zakladatelské listiny 

12-0-0 

24. 2013/292/bar/DMB: DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o.; žádost o udělení 
souhlasu se změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých 
společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy – 
opravné rozhodnutí 

-  Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí 
sp. zn. 2013/292/bar/DMB ze dne 28. 5. 2013 tak, že jeho výrok správně zní takto: 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025, 
293 01 Mladá Boleslav-Nové Město, identifikační číslo 49823311, předchozí souhlas s 
převodem obchodního podílu společnosti Radio Investments, s. r. o. ve společnosti 
provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu 
společníků a společenské smlouvy 

12-0-0 

25. 0622(2013): MEDIA BOHEMIA a.s._CITY 93.7 FM, 21.6. 2013, 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. 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., s.r.o. IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, Praha 2, 120 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 
60, odst. 2, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, 
že na programu CITY 93.7 FM v analyzovaném dnu 21. 6. 2013 v čase od 00:00 do 
24:00 hodin nedodržel licenční podmínky v části nezařazování pořadů „Zajímavosti“ a 
„Kulturní pozvánka“ v časech 10:55 a 12:55 hodin 

12-0-0 

26. 0621(2013): První rozhlasová s.r.o._Oldies rádio, 11.6. 2013, 00:00 - 24:00 hodin, 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou provozovatele První rozhlasová, s.r.o. programu 
Oldies rádio z úterý 11. 6. 2013 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

12-0-0 

27. 0606(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 6802/2013) posluchače na vysoký podíl 
„selfpromotion“ upoutávek ve vysílání Českého rozhlasu (1); Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 7208/2013) posluchače na sponzorování pořadů vysílaných na 
soukromých televizních programech ze strany Českého rozhlasu (2); Rada se 
seznámila se stížností (č.j. 6922/2013) posluchače na sponzorování pořadů vysílaných 
na soukromých televizních programech ze strany Českého rozhlasu (3); Rada se 



seznámila s potvrzením (č.j. 7372/2013) Rady Českého rozhlasu o převzetí 
postoupených podnětů (4); Rada se seznámila s dotazem (č.j. 6505/2013) posluchače 
souvisejícím s odvysíláním pořadu "Dámský klub" dne 18. června 2013 na programu 
FREKVENCE 1 (6); Rada se seznámila se stížností posluchače (č.j. 7098/2013) 
posluchače na ranní vysílání programu Fajn radio (7);  

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu „Dámský klub“, který byl odvysílán dne 26. 
června 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1. (5) 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 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.), oznamuje, že v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se společností Frekvence 1, a.s. 
IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00 správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl provozovatel dopustit tím, že dne 26. června 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 
12:00 pořad „Dámský klub“. (5) 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s 
ustanovením § 56 a ustanovením § 134 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydává toto usnesení: Rada v zahájeném správním 
řízení vedeném se společností Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 
1872/4, Praha 2 PSČ 120 00, pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 26. června 2013 
odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“, ustanovuje za účelem 
odborného posouzení vhodnosti vysílání výše specifikovaného pořadu soudního znalce 
MUDr. Jana Zbytovského (5) 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s § 4 
odst. 3, § 56 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, oznamuje, že Rada v zahájeném 
správním řízení vedeném se společností Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem 
Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00, pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 26. června 
2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“, ustanovila za účelem 
odborného posouzení vhodnosti vysílání výše specifikovaného pořadu soudního znalce 
MUDr. Jana Zbytovského (5) 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu „Sexuální turista Franta Šulek“, který byl 
odvysílán v rámci ranního vysílacího bloku „Nový ranní mejdan“ dne 18. června 2013 od 
7:30 hodin na programu Fajn Radio. (8) 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
vyzývá provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, sídlem Koperníkova 
794/6, Praha 2, PSČ 120 00, k podání vysvětlení ve věci odvysílání pořadu „Sexuální 



turista Franta Šulek“ dne 18. června 2013 od 7:30 na programu Fajn radio, které mohlo 
být v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g), podle kterého je provozovatel 
povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Pro podání 
vysvětlení Rada stanovuje lhůtu 10 dnů ode dne doručení výzvy k podání vysvětlení (8). 

12-0-0 

-  Rada zadá zpracování znaleckého posudku pořadu „Sexuální turista Franta Šulek“, 
který byl odvysílán dne 18. června 2013 od 7:30 na programu Fajn radio a který mohl 
být v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g), podle kterého je provozovatel 
povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. (8) 

12-0-0 

28. 0581(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha) dne 15. 
července 2013, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7 
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 15. července 2013, EVROPA 2, spol. s r.o. 
(program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 15. července 2013, Frekvence 1, a.s. 
(program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) 15. července 2013, Rádio Bohemia, spol. 
s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 15. července 2013, MAX LOYD, s.r.o. 
(program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 15. července 2013 a BROADCAST 
MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 15. července 2013 

11-0-0 

29. 0462(2013): reklama na léčivý přípravek Traumaplant/21.5. 
2013/9:02:44,11:40:06/COUNTRY RADIO_zahájení správního řízení se zadavatelem 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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.“) zahajuje se zadavatelem 
reklamy, společností IBI, spol. s r.o., IČO: 63674297, Myslbekova 25, Praha 6, správní 
řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na léčivý přípravek Traumaplant, vysílané 
dne 21. května 2013 na programu COUNTRY RADIO v časech 9:02:44 hodin a 
11:40:06 hodin, se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat 
informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku 

12-0-0 

30. 0611(2013): Český rozhlas; žádost o nahlížení do spisů – BBC 

-  Rada podle ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umožňuje Českému rozhlasu 
nahlížení do spisu ve věci možného neplnění licenčních podmínek, kterého se 
provozovatel BBC Radiocom (Praha) s. r. o. mohl dopustit tím, že nezařazováním 
programových bloků dodávaných Českým rozhlasem nedodržel dne 24. 3. 2013 
stanovené programové a vysílací schéma programu BBC (sp. zn. 2013/278/CUN/BBC) 

12-0-0 

-  Rada souhlasí s odesláním odpovědi Českému rozhlasu ohledně dalších šesti věcí, v 
nichž Český rozhlas požádal o nahlížení do spisu 

12-0-0 

31. 2012/288/zab/PSK: PS KŘÍDLA, s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 
96,2 MHz / 200 W, alt. 106,3 MHz, alt. 105,6-7 MHz / 100 W a žádost o zvýšení výkonu 
vysílače Jihlava silo 98,0 MHz / 150 W na 250 W - seznámení s rozsudkem MS 



-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, 
č.j. 11 A 24/2013 – 51, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/288/zab/PSK, 
č.j. zab/4566/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým Rada udělila provozovateli PS 
KŘÍDLA, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV 
(licence Ru/139/01), spočívající v přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 100 
W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne dne 18. června 2013, č.j. 11 A 24/2013 – 51, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady 
sp. zn. 2012/288/zab/PSK, č.j. zab/4566/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým Rada 
udělila provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio PETROV (licence Ru/139/01), spočívající v přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 7 
105,7 MHz / 100 W. 

12-0-0 

32. 2012/59/zab/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Bílov 90,2 MHz / 
50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Hynčice 87,8 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 
50 W a Lipník 90,2 MHz / 50 W - seznámení s rozsudky MS 

-  1) Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 
2013, č.j. 5 A 39/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/59/zab/Rou, č.j. zab/132/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Bílov 90,2 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 26. června 2013, č.j. 5 A 39/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/59/zab/Rou, č.j. zab/132/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Bílov 90,2 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  2) Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 
2013, č.j. 5 A 40/2013 – 40, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/59/zab/Rou, č.j. zab/140/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Hladké Životice 95,5 MHZ / 50 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 26. června 2013, č.j. 5 A 40/2013 – 40, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/59/zab/Rou, č.j. zab/140/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Hladké Životice 95,5 MHZ / 50 W. 

12-0-0 



-  3) Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 
2013, č.j. 5 A 41/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/59/zab/Rou, č.j. zab/142/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Klímkovice 88,6 MHz / 50 W. 

11-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 26. června 2013, č.j. 5 A 41/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/59/zab/Rou, č.j. zab/142/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Klímkovice 88,6 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  4) Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 
2013, č.j. 5 A 42/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/59/zab/Rou, č.j. zab/146/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 26. června 2013, č.j. 5 A 42/2013 – 44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/59/zab/Rou, č.j. zab/146/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  5) Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. června 
2013, č.j. 3 A 39/2013 – 61-81, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/59/zab/Rou, č.j. zab/635/2013 ze dne 5. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 27. června 2013, č.j. 3 A 39/2013 – 61-81, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/59/zab/Rou, č.j. zab/635/2013 ze dne 5. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Route Radio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající v přidělení kmitočtu 
Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 

12-0-0 

33. 2012/232/zab/KAL: Rádio Dobrý den, spol. s r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Kutná 
Hora - Nemocnice 92,4 MHz / 100 W_informace o rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2013, 
sp. zn. 5A 53/2013 – 46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 



2012/232/zab/KAL, č.j. FOL/945/2013 ze dne 19. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio FM (licence 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08) spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s přidělením 
kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 
56 45 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 26. června 2013, sp. zn. 5A 53/2013 – 46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2012/232/zab/KAL, č.j. FOL/945/2013 ze dne 19. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio FM (licence 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08) spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s přidělením 
kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 
56 45 

12-0-0 

34. 2011/1101/zab/BOH: Rádio Bohemia, spol. s r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Děčín 
97,1 MHz alt. 92,0 MHz / 100 W - seznámení s rozsudkem MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. července 2013, 
sp. zn. 3 A 37/2013 – 55-75, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, sp. zn. 
2011/1101/zab/BOH, č.j. STR/775/2013 ze dne 5. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli Radio Bohemia, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 
(licence Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 4. července 2013, sp. zn. 3 A 37/2013 – 55-75, kterým bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady, sp. zn. 2011/1101/zab/BOH, č.j. STR/775/2013 ze dne 5. února 2013, kterým 
Rada udělila provozovateli Radio Bohemia, s.r.o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Kiss (licence Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Děčín město 2 
97,1 MHz / 100 W. 

12-0-0 

35. 2012/327/zab/NON: NONSTOP s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtu Dačice 107,4 MHz, 
alt. 98,5 MHz / 251 W - seznámení s rozsudkem MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2013, 
sp. zn. 3 A 38/2013 – 51-71, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, sp. zn. 
2012/327/zab/NON, č.j. zab/664/2013 ze dne 5. února 2013, kterým Rada udělila 
provozovateli NONSTOP, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO 
KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Dačice město 98,5 MHz / 
250 W. 

12-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 27. června 2013, sp. zn. 3 A 38/2013 – 51-71, kterým bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady, sp. zn. 2012/327/zab/NON, č.j. zab/664/2013 ze dne 5. února 2013, kterým Rada 
udělila provozovateli NONSTOP, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 



žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RADIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Dačice město 
98,5 MHz / 250 W. 

11-0-0 

36. 2012/326/zab/NON: NONSTOP s. r. o. / Rádio Krokodýl; žádost o přidělení kmitočtu 
89,2 MHz (alternativně 107,9 MHz nebo 103,6 MHz) o vyzářeném výkonu 100 W z 
vysílacího stanoviště Moravské Budějovice – informace o rozsudku Městského soudu 
v Praze 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 
25/2013-55 ze dne 18. 6. 2013, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/326/zab/NON ze dne 18. 12. 2013 

9-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 
25/2013-55 ze dne 18. 6. 2013 

12-0-0 

37. 2012/920/bar/Rou: Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice; efektivní využívání 
kmitočtového spektra – informace 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o využívání 
kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov 
provozovatelem Route Radio s. r. o. 

12-0-0 

39. 2013/607/sve/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - televizní vysílání 
prostřednictvím družice a televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
DVB-T - změna označení názvu programu - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlo: Praha 8, Na 
žertvách 132/24, PSČ 180 000 ( licence sp. zn. 2011/836/sve/FTV ze dne 1. listopadu 
2011 a sp. zn. 2010/68/koz/FTV ze dne 16. března 2010 ) dle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
spočívající ve změně označení názvu na: název programu: Prima; dle žádosti 7193 
doručené dne 12. července 2013. 

12-0-0 

40. 2013/631/zem/TP : TP Pohoda s.r.o./TV POHODA; digitální televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysíláčů - změna názvu programu  

-  Rada vydává provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava, 
Stavební 992/1, PSČ 708 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/3986/2011, spis. zn.: 
2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně označení (názvu) 
programu TV Pohoda na RELAX s tím, že v období do 1. ledna 2014 bude používán 
název POHODA - RELAX, v rozsahu dle podání ze dne 19. července 2013, č.j. 7375.  

12-0-0 

41. 2013/615/zem/CET: CET 21 spol.s r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů, kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových systémů 
- změna společenské smlouvy - 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, podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádostech o licenci: č.j. R-
060/93 (NOVA); č.j. zem/9213/07, spis. zn.: 2007/790/zem/CET (Nova Cinema); č.j. 
zem/6308/08, spis. zn.: 2008/1079/zem/CET (Nova sport); č.j. zem/7962/08, spis. zn.: 
2008/1354/zem/CET (NOVA); č.j. zem/6806/09, spis. zn.: 2009/902/zem/CET (MTV); 
č.j. zem/1346/2011, spis. zn.: 2011/173/zem/CET (VOYO); č.j. sve/2664/2011, spis. zn.: 



2011/720/sve/CET (fanda); č.j. sve/2665/2011, spis. zn.: 2011/732/sve/C/ET (Nova 
Cinema); č.j. sve/2139/2012, spis. zn.: 2012/454/sve/CET (fanda); č.j. zem/2142/2012/, 
spis. zn.: 2012/455/zem/CET (NOVA NEWS); č.j. FIA/4262/2012/ spis. zn.: 
2012/881/FIA/CET (SMÍCHOV); č.j. FIA/620/2013, spis. zn.: 2013/3/FIA/CET (Telka); 
č.j. FIA/857/2013, spis. zn.: 2013/123//FIA/CET (SMÍCHOV); č.j. FIA/858/2013/, spis. 
zn.: 2013/124/FIA/CET (Telka), spočívající ve změně společenské smlouvy v rozsahu 
žádosti ze dne 18. července 2013, č.j. 7322. 

12-0-0 

42. 0569(2013): CET 21 spol.s r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních 
vysílačů, kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových systémů - oznámení 
o sloučení provozovatelů televizního vysílání  

-  Rada se seznámila s oznámením společnosti CET 21, spol. s r.o., IČ 458 00 456, se 
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, ze dne 1. července 2013, č.j. 
6588, kterým sděluje, že společnost Time Warner Inc., se sídlem One Time Warner 
Center, New York, NY 10019-8016, Spojené státy americké, získala s účinností od 18. 
června 2013 ve smyslu § 58 odst. 1, 2, zákona č. 231/2001 Sb., nepřímý podstatný vliv 
na společnost CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého 
nám. 1078/5, PSČ 152 00, přičemž měla doposud podstatný vliv na provozovatele HBO 
Europe s.r.o., IČ 61466786, a HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, obě se 
sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, v důsledku čehož došlo 
ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., ke sloučení těchto provozovatelů 
televizního vysílání. 

12-0-0 

43. 0568(2013): HBO Europe s.r.o., HBO Netherlands Channels s.r.o. - televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových 
systémů - oznámení o sloučení provozovatelů televizního vysílání  

-  Rada se seznámila s oznámením společností HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, HBO 
Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, obě se sídlem Praha 7, Holešovice, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, ze dne 28. června 2013, č.j. 6595, kterým sdělují, že 
společnost Time Warner Inc., se sídlem One Time Warner Center, New York, NY 
10019-8016, Spojené státy americké, ovládající v současné době společnosti HBO 
Europe s.r.o. a HBO Netherlands Channels s.r.o., získala s účinností od 18. června 
2013 ve smyslu § 58 odst. 1, 2, zákona č. 231/2001 Sb., nepřímý podstatný vliv na 
společnost CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 152 00, přičemž v důsledku toho došlo ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., ke sloučení těchto provozovatelů televizního vysílání. 

12-0-0 

44. 2011/691/zem/EBD: EBD s.r.o./TV 7; televizní vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T - řízení o odejmutí licence dle § 63 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb. - po ukončení dokazování 

-  Rada odnímá provozovateli EBD, s.r.o., IČ: 280 72 782, se sídlem Kájov, Staré 
Dobrkovice 16, PSČ 38101, dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licenci č.j. 
cun/2272/08, spis. zn.: 2007/842/cun/EBD, ze dne 26. února 2008, k provozování 
televizního vysílání programu TV 7 prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-
T, neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení licence. 

12-0-0 

45. 0594(2013): TV CZ s.r.o. / ACTIVE TV – televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T – neoznámení zahájení vysílání – upozornění na 
porušení zákona 

-  Rada dle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, 
společnost TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 



42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zahájení vysílání 
programu ACTIVE TV a stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

12-0-0 

46. 2013/533/zem/Hud: Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television; televizní 
vysílání šířené prostřednictvím družice - převod obchodního podílu na třetí osobu- 
předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ 289 38 071, se sídlem Praha 5 
- Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/641/2010, spis. zn. 2010/84/zem/Hud, ze dne 16. 
února 2010, dle § 21 odst. 1 písm. e) v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v převodu části obchoního podílu ve výši 34 % na na 
společnost Progress Digital s.r.o., IČ 294 50 420, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 
708 00 Ostrava, v rozsahu dle podání doručeného dne 14. června 2013, č.j. 6132. 

11-0-0 

47. 2013/600/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ MGM CHANNEL CENTRAL-
EASTERN EUROPE - televizní vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních 
podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2013/91/FIA/Che, č.j.: 
FIA/621/2013 ze dne 5. února 2013) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu MGM 
CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE prostřednictvím družice, spočívající ve 
vypuštění deklarace, že provozovatel vysílání bude naplňovat požadavky dle § 32 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu žádosti č.j.: 7155, ze dne 12. července 2013 

12-0-0 

48. 2013/601/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ FILM CAFE ROMANIA - televizní 
vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2012/594/FIA/Che, č.j.: 
FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012 ve znění pozdějších změn) souhlas dle § 21 odst. 
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
programu FILM CAFE ROMANIA prostřednictvím družice, spočívající ve vypuštění 
deklarace, že provozovatel vysílání bude naplňovat požadavky dle § 32 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb. v rozsahu žádosti č.j.: 7156, ze dne 12. července 2013 

11-0-0 

49. 2013/602/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ MEGAMAX ROMANIA - televizní 
vysílání prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2012/601/FIA/Che, č.j.: 
FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu 
MEGAMAX ROMANIA prostřednictvím družice, spočívající: a) ve změně podílu 
celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci z minimálně 40% na minimálně 30% a ve změně podílu celkového 
vysílacího času vyhrazeného pro evropskou nezávislou tvorbu mladší pěti let z 
minimálně 60% na minimálně 30%; b) ve vypuštění deklarace, že provozovatel vysílání 
bude naplňovat požadavky dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu žádosti 
č.j.: 7157, ze dne 12. července 2013 

12-0-0 



50. 2013/603/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o./ MGM CHANNEL- televizní vysílání 
prostřednictvím družice – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2012/672/FIA/Che, č.j.: 
FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu MGM 
CHANNEL prostřednictvím družice, spočívající: a) v rozšíření výčtu států, na jejichž 
území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, o stát Republika Kosovo; b) v 
rozšíření vysílání o titulky v makedonštině; c) ve vypuštění deklarace, že provozovatel 
vysílání bude naplňovat požadavky dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu 
žádosti č.j.: 7160, ze dne 12. července 2013 

12-0-0 

51. 2013/610/sve/Che: Chello Central Europe s.r.o./Megamax - televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek (podílu evropské tvorby) - 
předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlo: Praha 8, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2011/70/sve/Che ze dne 8. 
února 2011, spočívající ve změně licenčních podmínek (podílu evropské tvorby) na: 
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských 
děl a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: minimálně 50%; navrhovaný podíl 
celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci: minimálně 30%; navrhovaný podíl vysílacího času, který má být 
vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci: minimálně 30%; v rozsahu dle žádosti č.j. 7154 
doručené dne 12. července 2013. 

12-0-0 

52. 2013/604/zem/Che: Chello Central Europe s.r.o./TV Paprika; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek (úprava podílu evropské tvorby) 
- předchozí souhlas 

-  Rada vydává společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PŠC 186 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou licence, č.j. zem/6309/08, spis. zn.: 2008/1091/zem/MIN, ze dne 26. 
září 2008, spočívající ve změně podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání 
evropských děl na programu TV Paprika, v rozsahu žádosti ze dne 12. července 2013, 
č.j. 7159. a to změně na: "Minimálně 50 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno 
vysílání evropské tvorby". 

12-0-0 

53. 2013/598/zem/Che: Chello Central Europe s.r.o./Minimax; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek (změna výčtu států) - předchozí 
souhlas  

-  Rada vydává společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PŠC 186 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. se změnou licence č.j. Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, spočívající v rozšíření 
výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Minimax zcela nebo převážně 
směřováno, o stát Republika Kosovo, v rozsahu žádosti ze dne 12. července 2013, č.j. 
7158. 

12-0-0 

54. 2013/597/KOZ/Sta: Stanice O, a.s. - změna jediného akcionáře v důsledku fúze - 
předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 - 
Košíře, Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00, souhlas se změnou skutečností 



uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. (licence 
č.j. Ru/105/02/1377; č.j. KOZ/3714/2010 a č.j. FIA/1597/2013) spočívající ve změně 
jediného akcionáře v důsledku fúze sloučením společnosti MAFRA MEDIA, s.r.o., IČ: 
264 63 202, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 s nástupnickou 
společností MAFRA, a.s. IČ: 453 13 351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 
150 00  

12-0-0 

55. 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 

-  Rada vydává společnosti Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2, Francouzská 
4/75, PSČ 12000, licence č.j. zem/4439/2010, spis. zn. 2010/1308/zem/Nej, ze dne 21. 
prosince 2010, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to se 
změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek spočívající v rozšíření 
vysílání o program INFOKANÁL NEJ TV - Jižní Čechy určený pro katastrální 
území:694673 – Milevsko, okres Písek; 764701 – Tábor, 747688 - Sezimovo Ústí, 
601543 - Bechyně, okres Tábor, v rozsahu dle žádosti doručené Radě dne 10. června 
2013, č.j. 5958, ve znění ze dne 9. července 2013, č.j. 6975. 

12-0-0 

56. 0605(2013): KABEL OSTROV, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů (program TV Ostrov) a převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
- zrušení dozorčí rady - na vědomí; změna jednatele - upozornění 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence Ru/80/03 ze dne 18. března 
2003) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (registrace č.j. Rg/4/97 ze dne 29. ledna 
1997) seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, 
sídlo: Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, spočívajícím ve zrušení dozorčí rady; dle 
podání č.j. 6895 doručeného dne 9. července 2013.  

12-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, sídlo: Ostrov, 
Mírové nám. 733, PSČ 363 01, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 
21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence Ru/80/03 ze dne 18. března 2003), kterého 
se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu jednatele do 30 dnů ode dne zápisu změny v 
obchodním rejstříku a na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (registrace č.j. 
Rg/4/97 ze dne 29. ledna 1997), kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu 
jednatele do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.  

12-0-0 

57. 0616(2013): FRANEL MUSIC, v.o.s./BESKYDSKÁ TELEVIZE; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - žádost o dočasné přerušení vysílání 

-  Rada se seznámila s žádostí společnosti FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ 258 29 963, se 
sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 1323/0, PŠC 744 01, ze dne 30. června 2013, 
doručenou dne 17. července 2013, č.j. 7270, o přerušení vysílání z technických důvodů.  

12-0-0 

-  Rada vyzývá provozovatele FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ 258 29 963, se sídlem 
Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 1323/0, PŠC 744 01, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení této výzvy podrobněji specifikoval technické důvody, které mu brání ve 
vysílání, a aby upřesnil konkrétní časový termín pro obnovení vysílání.  

12-0-0 

58. 0612(2013): oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 
25842609, sídlo: Praha 6, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 



vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp.zn. 2008/70/Fia/CDG ze dne 22. ledna 
2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční 
televizní program Eurosport; v rozsahu dle podání č.j. 6894 doručeného dne 8. 
července 2013 

12-0-0 

59. 0582(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila se 14 oznámeními provozovatelů vysílání a Českého 
telekomunikačního úřadu 

12-0-0 

60. 0588(2013): TP Pohoda s.r.o.; TP Pohoda s.r.o./TV Pohoda - analýza 
kontinuální/1.6.2013 od 10:00 do 22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu TV Pohoda 
ze dne 1. června 2013 od 10.00 do 22.00 hodin.  

9-0-0 

-  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), a na základě § 7a 
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., žádá šiřitele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem 
Stavební 992/1, 70800 Ostrava – Poruba, o sdělení, kdo je objednavatelem, respektive 
zadavatelem sponzorského vzkazu Wobenzym, vysílaného dne 1. června 2013 od 
10:00:28 hod. na programu TV Pohoda.  

12-0-0 

-  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 a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanoveními § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TP Pohoda, s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne 1. června 2013 
od10:00 hod. na programu TV Pohoda, který nebyl označen jako pořad obsahující 
umístěný produkt, přestože pořad prezentoval portfolio aktivit společnosti Lázně 
Luhačovice, a.s. Pořad je tvořen devíti rozhovory s představiteli jednotlivých provozů 
společnosti Lázně Luhačovice a.s., během nichž jsou představovány konkrétní služby a 
produkty, přičemž jsou opakovaně zdůrazňovány přednosti a kvality těchto služeb a 
produktů (léčebné procedury, aktivity Lázeňského divadla, léčba dětských pacientů, 
služby hotelu Alexandria, nabídka Francouzské restaurace). 

11-0-0 

61. 0453(2013): Stylový nákup s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání 
programu TV Plzeňská 1 ze dne 18. a 19. dubna 2013 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu TV 
Plzeňská 1 provozovatele Stylový nákup s.r.o. ze dne 18. a 19. 4. 2012 v časovém 
úseku od 00:00 do 24:00 hodin. 

12-0-0 

-  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 
zahájit správní řízení z moci úřední se společností Prime Time Production s.r.o., IČ: 



27974821, sídlem Krakovská 583/9, Praha 1, PSČ 110 00, neboť zadáním reklamy ve 
dvou mutacích v rámci teleshoppingu odvysílaného dne 18. dubna 2013 od 16:22:13 
hodin (první mutace - harmonizační kůra cholesterol) a od 17:33:55 (druhá mutace - 
harmonizační kůra čistící) na programu TV Plzeňská 1 provozovatele Stylový nákup 
s.r.o., se mohl dopustit porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné 
reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". 

12-0-0 

62. 0609(2013): CET 21 spol.s r.o.; Monitoring hlasitosti obchodních sdělení na 
programech CET 21 spol.s r.o. - Nova, Nova Cinema a fanda dne 23. června 2013, 
19:00 - 23:00 hodin a SMÍCHOV a Telka dne 29. června 2013, 19:00 - 23:00. 

-  Rada se seznámila s výsledky měření hlasitosti vysílání obchodních sdělení na 
programech společnosti CET 21 spol.s r.o. - Nova, Nova Cinema a fanda dne 23. 
června 2013 v časovém rozmezí 19:00 - 23:00 hodin a SMÍCHOV a Telka dne 29. 
června 2013 v časovém rozmezí 19:00 - 23:00 hodin. 

12-0-0 

-  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 společnost CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého 
nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, 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 23. června 2013 na programu Nova v časovém rozmezí od 19:00 
hodin do 23:00 hodin odvysílal blok reklam zařazený do vysílání od 19:00:07 hodin o 
hladině hlasitosti -26.5 LUFS, blok reklam od 19:27:58 hodin o hladině hlasitosti -26.2 
LUFS, označení sponzora ČSOB Penzijní společnost od 20:23:16 hodin o hladině 
hlasitosti -24.8 LUFS, označení sponzora ČSOB Penzijní společnost od 20:45:03 hodin 
o hladině hlasitosti -21.6 LUFS, blok reklam od 21:09:19 hodin o hladině hlasitosti -26.0 
LUFS, blok reklam od 21:32:31 hodin o hladině hlasitosti -26.2 LUFS, blok reklam od 
22:22:14 hodin o hladině hlasitosti -26.0 LUFS a blok reklam od 22:50:44 hodin o 
hladině hlasitosti -26.1 LUFS – tedy 8 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. 

12-0-0 

-  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 společnost CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého 
nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, 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 29. června 2013 na programu SMÍCHOV v časovém rozmezí od 19:00 
hodin do 23:00 hodin odvysílal reklamu Diners Club International zařazenou do vysílání 
od 21:10:09 hodin o hladině hlasitosti -20.7 LUFS., jejíž hladina hlasitosti nebyla 



normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

63. 0579(2013): Různí provozovatelé; Screening duben, květen, červen 2013 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období duben, květen a červen 2013, která 
pokrývala úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: ŠLÁGR TV, 
spol. s r.o./ ŠLÁGR TV 2. dubna 2013 10:00-20:00 hodin, 4. dubna 2013 10:00-20:00 
hodin, 5. dubna 2013 10:00-20:00 hodin, 24. května 2013 10:00-20:00 hodin, 25. května 
2013 10:00-20:00 hodin, 16. června 2013 00:00-14:00 hodin; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima love 2. dubna 2013 16:00-00:00 hodin, 3. dubna 2013 16:00-00:00 hodin, 4. 
dubna 2013 16:00-00:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima ZOOM 9. dubna 2013 
12:00-00:00 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, společnost s ručením 
omezeným/DISNEY CHANNEL 5. dubna 2013 12:00-20:00 hodin, 7. dubna 2013 10:00-
20:00 hodin, 13. dubna 2013 09:00-15:00 hodin, 10. května 2013 16:00-22:00 hodin, 24. 
května 2013 08:55-18:05 hodin; HBO Europe s.r.o./HBO 3. dubna 2013 15:55-00:05 
hodin, 8. června 2013 15:55-00:05 hodin, 10. června 2013 15:55-00:05 hodin; Chello 
Central Europe s.r.o./Minimax 6. dubna 2013 12:00-00:00 hodin, 7. dubna 2013 10:00-
16:00 hodin, 25. června 2013 10:00-20:00 hodin; Chello Central Europe s.r.o./Spektrum 
22. května 2013 10:00-18:00 hodin; Chello Central Europe s.r.o./TV Paprika 10. června 
2013 10:00-20:00, 13. června 2013 10:00-20:00, 24. června 2013 10:00-00:00; Chello 
Central Europe s.r.o./Spektrum 18. června 2013 10:00-20:00 hodin, 20. června 2013 
10:00-00:00 hodin Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 8. dubna 2013 
15:55-00:05 hodin, 10. dubna 2013 12:00-00:00 hodin, CET 21 spol.s r.o/SMÍCHOV 14. 
dubna 2013 12:00-10:00 hodin, 27. května 2013 06:55-00:05 hodin; CET 21 spol.s 
r.o/Telka 6. května 2013 10:00-20:00 hodin; IKO Cable s.r.o./ The Fishing and Hunting 
Channel 4. května 2013 10:00-16:30 hodin; ATV CZ, s.r.o./GOLF CHANNEL 6. května 
2013 11:55-00:05 hodin, 24. června 2013 00:00-14:00 hodin;TV CZ s.r.o./ACTIVE 9. 
května 2013 09:00-20:00 hodin, 30. května 2013 00:00-18:00 hodin, 31. května 2013 
16:00-00:00 hodin, 10. června 2013 18:00-00:00, 11. června 2013 20:00-02:00 hodin 
hodin; Regionální televize CZ s.r.o./regionalnitelevize.cz 29. května 2013 09:55-18:05 
hodin; TipTV broadcast s.r.o./Tip TV 29. května 2013 12:00-19:00 hodin; Hudební 
televize, s.r.o./Retro Music Television 11. června 2013 18:00-00:00 hodin, 15. června 
2013 20:00-00:00 hodin, 19. června 2013 10:00-20:00 hodin, 20. června 2013 09:55-
00:05 hodin; HELP FILM, s.r.o./FILMBOX 12. června 2013 18:00-00:00 hodin, 13. 
června 2013 12:00-00:00 hodin; Stanice O, a.s./O (Óčko) 15. června 2013 16:00-02:00 
hodin. 

12-0-0 

65. 0577(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT - 14/65 2013 (32 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími 
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 1. července do 22. července 
2013: ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - dokument Váňa, 4. ledna 2013 v 11:15; CET 21 spol. 
s.r.o. / NOVA - film Zelený svět, 13. 7. 2013 v 13.15; TV CZ s.r.o. / ACTIVE TV - § 32 
odst. 7 zákona 231/2001 Sb.; Chello Central Europe s.r.o. / Minimax - hlasitost 
obchodních sdělení v úseku od 14.55 do 17.10 10. 7. 2013 a v úseku od 16.00 do 18.30 
11. 7. 2013; CET 21 spol. s.r.o. / NOVA / CET 21 spol. s.r.o. / NOVA / teleshoppingový 
spot Colofit společnosti DACOM Pharma s. r. o - 25. 5. 2013 v 17.50; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - reportáž Falešný lékař v pořadu Reportéři ČT, 6. května 2013 v 
21.40; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - reportáž Podvodný lékař z Ruska a jeho kouzla s léky 
v pořadu Reportéři ČT, 10. června 2013 v 21.40; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - pořad Na 
stojáka, 30. 6. 2013 v 00.10; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - film Cyril a Metoděj, 29. 6. 2013 
v 20.00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - pořad 168 hodin, 30. 6. 2013 od 21.40; reklama na 
Voltaren Forte; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family - hlasitost obchodních sdělení v 



úseku od od 15.41.23 do 15.45.42 dne 2. 7. 2013; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný 
program - obcházení zákona vysíláním upoutávek sponzorů; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 
pořad Otázky Václava Moravce, 30. června 2013 v 12.00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 
pořad Otázky Václava Moravce, 30. června 2013 v 12.00, a pořad Otázky Václava 
Moravce, 7. července 2013 od 12.00; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family - hlasitost 
obchodních sdělení v přerušeních filmu Sahara, 29. 6. 2013 v 20.15; ČESKÁ TELEVIZE 
/ ČT24 - kritika prezidenta a premiéra ve vysílání programu, bez konkretizace; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima family - hlasitost obchodních sdělení v úseku od 21.39.35 do 
22.17.08 dne 3. 7. 2013; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - informování o 
vydání Petra Nečase k trestnímu stíhání, bez konkretizace; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 
přímý přenos tiskové konference Energetického regulačního úřadu, 9. 7. 2013 v 11.04; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima love - hlasitost obchodních sdělení v přerušeních filmu 
Titanic, 6. 7. 2013 v 20.15; CET 21 spol. s.r.o. / NOVA - reportáž Jan Svěrák vyhrál 
soud, 2. 7. 2013 v 19.30; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - informování o 
svátku Cyrila a Metoděje 5. 7. 2013 a o svátku upálení Mistra Jana Husa 6. 7. 2013, bez 
konkretizace; reklama na Hyundai i30; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - 
vysílání s moderátorem Danielem Takáčem dne 10. a 11. 7. 2013, bez konkretizace; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - pořad Hyde park, 11. 7. 2013 v 20.05; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT24 - nekritizování korku M. Němcové a kritika premiéra a prezidenta ve zpravodajství 
10. 7. 2013, bez konkretizace; TV CZ s.r.o / ACTIVE TV - pořad Sexy Game, 15. 7. 
2013 v 00.00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / Nova Sport a Seznam.cz, a.s. / Stream.cz - 
reportáž o motocyklovém závodu umístěná v rámci sekce „Uživatelská videa“ služby 
Stream.cz; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - film Slečna Marplová: V hotelu Bertram, 16. 7. 
2013 v 13.20; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - pořad Máte slovo, 12. 6. 2013 v 23.30; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - přímý přenos tiskové konference Petra Nečase, 17. 7. 2013 
v 17.15; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - úroveň moderátorů ve 
zpravodajství a diskuzních pořadech, bez konkretizace; Unie výrobců a dovozců lihovin 
České republiky - vyjádření k legislativní iniciativě; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
Televize Barrandov - postoupení stížnosti od ČOI, neoddělená reklama v pořadu 
EZO.TV, 1. 2. 2013 v 8.40; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - reportáže 
týkající se metylalkoholové aféry; FTV Prima, spol. s r.o. / nespecifikovaný program - 
reportáže týkající se metylalkoholové aféry 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Kavčí Hory 0, PSČ 14070, Praha 4, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. ledna 2013 od 11.15 hod. na 
programu ČT2 odvysílal pořad Váňa, který obsahoval vulgarismy „kurva“ (11.16.29, 
11.16.50, 11.17.00, 11.29.13, 11.35.06, 11.44.58, 11.48.55, 11.55.55, 11.56.18, 
12.00.41, 12.07.56), „v prdeli“ (11.16.20, 11.51.44, 11.53.39), „ne/posral“ (11.33.33, 
11.45.05), „seru na to“ (11.40.12), „kurvit“ (11.44.10), „za/na hovno“ (11.44.17, 
11.55.54, 12.01.00, 12.07.59, 12.08.06), „vychcat“ (11.48.12), čímž porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1 



písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. července 2013 od 
13.15 hod. na programu NOVA odvysílal film Zelený svět, který obsahoval vulgarismy 
„kurva“ (13.23.34, 13.23.47), „do prdele“ (13.23.45, 13.23.48), „hovno“ (13.40.30), 
„serte“ (13.41.53), „posíráš“ (14.12.28), „posral“ (14.30.20), „zkurvená“ (14.30.58), 
„posraný“ (14.53.45), „neser“ (15.27.36), čímž porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat 
pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) 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 TV CZ s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, 
Praha 1, PSČ 11000, IČ: 24267309, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 
32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že porušil 
povinnost umožnit divákům programu ACTIVE TV snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání. 

12-0-0 

-  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.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele televizního vysílání Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem 
Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8, 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 
10. července 2013 v úseku 16.26.12–16.27.07 hodin odvysílal na programu Minimax 
blok reklam, jejichž hladina hlasitosti byla na úrovni -24.3 LUFS, a dne 11. července 
2013 odvysílal na programu Minimax bloky reklam, jejichž hladina hlasitosti byla v 
úseku 16.27.37–16.28.12 na úrovni 24.8 LUFS, v úseku 16.51.25–16.52.24 na úrovni 
24.4 LUFS a v úseku 17.52.53–17.53.43 na úrovni -24.3 LUFS. Hlasitost uvedených 
reklamních bloků tak nebyla normována na hodnotu -23 LUFS včetně tolerance +/–1 
LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

-  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) žádá 
společnost DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská 365, 697 07 
Kyjov, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k 
objasnění tvrzení obsažených v teleshoppingu Colafit, odvysílaném dne 25. května 
2013 v 17.50 hodin na programu Nova. 
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66. 2013/257/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; fanda/Hotel Lolita/9.11.2012/19:50 - ohrožení 
dětí a mladistvých - sexuální explicitní scény  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a 



§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon 
č. 500/2004 Sb.) vydala toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění provozovateli, CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, 
PSČ: 152 00, IČ: 458 00 456, pokutu ve výši 20 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době 
od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné 
povinnosti dopustil odvysíláním upoutávky na pořad Hotel Lolita dne 9. listopadu 2012 v 
19:50 hodin na programu fanda, ve které se objevilo několik obnažených souložících 
párů se zřetelnými kopulačními pohyby. Upoutávka může působit návodným dojmem a 
rovněž může vést k předčasnému probuzení zájmu o sexuální oblast. Upoutávka navíc 
jasně specifikovala, kdy je možné prezentované scény zhlédnout v daleko větším 
rozsahu, což její nebezpečnost zvyšuje, jelikož může motivovat mladistvé ke sledování 
pořadů v nočních hodinách. Provozovatel tak ohrozil zejména psychický a mravní vývoj 
dětí a mladistvých. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2013257. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení 
paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2013257. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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67. 2013/315/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Las Vegas XI (7)/25.3.2013/17:35 - 
implicitně prezentováno mučení (evokace uříznutí ucha živé oběti), konzumace částí 
lidského těla a ostrých předmětů 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a 
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon 
č. 500/2004 Sb.) vydala toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění, provozovateli, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 150 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v 
době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné 
povinnosti dopustil odvysíláním pořadu pořadu Kriminálka Las Vegas XI (7) dne 25. 
března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA, který ohrozil psychický a mravní vývoj 
dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 
hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény které mají 
potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes, snížení citlivosti vůči násilí či 
povzbuzení vlastní agrese. Závadný charakter měla scéna v úvodu pořadu, kdy bylo 
implicitně prezentováno mučení (evokace uříznutí ucha živé oběti), konzumace částí 
lidského těla a ostrých předmětů. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2013315. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013315. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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68. 2012/954/RUD/ELE: Electro World s.r.o.; Nova Cinema/Electroworld/Sleva ve výši 
20% DPH na kávovary/21.10.2012/18:11:04 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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.“) 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 30. července 2013 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zadavatelem reklamy, společností ELECTRO WORLD s.r.o., IČ 
26488361, sídlem Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9, vedené pro možné porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít zadáním 
reklamy, ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH na všechny přístroje pro přípravu 
kávy“, a která byla premiérově odvysílána dne 21. října 2012 od 18:11:04 hodin na 
programu Nova Cinema , neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení řízení. 
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69. 2013/233/RUD/Mar: Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o.; Nova 
Cinema/Electroworld/Sleva ve výši 20% DPH na kávovary/21.10.2012/18:11:04 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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.“) 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 30. července 2013 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zpracovatelem reklamy, společnosti Marketingová společnost S.E.N. 
spol. s r.o., IČ 25099434, sídlem Květnového povstání 1119/29, 149 00 Praha 4, 
vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému mohlo dojít zpracováním reklamy, ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH 
na všechny přístroje pro přípravu kávy“, a která byla premiérově odvysílána dne 21. 
října 2012 od 18:11:04 hodin na programu Nova Cinema , neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 
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70. 2013/874/had/GRE: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS Condro 
Forte/Nova/2.10.2012/9:22:40 - k rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní 
úřad 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.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle 
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), rozhodla dne 30. července 2013 takto: Rada ukládá společnosti 
GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a.s., IČ 25688600, se sídlem Praha 4, Pod 
Višňovkou 27/1662, pokutu ve výši 400 000,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a 
odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy na produkt GS Condro 
Forte, odvysílané v premiéře dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova 
porušila § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl 
přisuzováním potravině vlastností prevence a ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských 
onemocnění, neboť v předmětné reklamě jsou užity prvky a tvrzení, které deklarují 
léčebné účinky při onemocnění artrózou a to v kontextu doporučení přípravku 
Společností pro léčbu bolesti způsobené artrózou při Národním centru medicínských 
informací, kdy toto doporučení je uvedeno nejen graficky, ale i verbálně. Současně je 
pak v reklamě prezentován grafickou formou kolenní kloub se zdůrazněnými změnami a 
následně jsou opět graficky demonstrovány pozitivní účinky přípravku na kloub. Tyto 
výrazové prostředky pro spotřebitele demonstrují léčebné účinky. Toto mediální sdělení 
je navíc podpořeno zmínkou, že uvedený přípravek doporučuje společnost, která se 



zaobírá léčbou bolesti způsobené artrózou, což vyvolá u diváka oprávněné 
spotřebitelské očekávání, že výrobek má účinek vztahující se k projevům onemocnění 
artrózou a zejména pak k bolesti. Tím dochází k uvádění v omyl přisuzováním potravině 
vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2013874. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013874.  
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71. 0285(2013): TV Beskyd s.r.o.; Televize Beskyd/14.-15.2.2013/00:00-24:00 

-  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, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 30. 
července 2013 toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá společnosti TV Beskyd s.r.o., IČ 
25844334, se sídlem Vsetín 1, Dolní náměstí 1356/0; pořádkovou pokutu ve výši 2 000 
,- Kč ,neboť bez řádného odůvodnění nepodala na výzvu Rady č.j. LOJ/2231/2013 
sp.zn.: 0285(2013), doručenou dne 28. 5. 2013, vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 
32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovatele umožnit 
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Informace umístěná na webových stránkách 
provozovatele (http://www.tvbeskyd.cz/) vpravo dole uvádí, že „Orgánem dohledu nad 
provozováním portálu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání“, což může být pro 
diváky matoucí, protože informace nezahrnuje televizní vysílání. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20130285.  
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72. 2013/599/RUD/Kri: Kristián, spol. s r.o.; Partners finanční poradenství/mutace 
1/21.1.2013/16:54:43/Nova Cinema - rozpor s dobrými mravy 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 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., správního řádu 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 30. července 2013 zahájit se 
zpracovatelem reklamy, společností Kristián, spol. s r.o., IČ 63076331, sídlem Výstupní 
1129/6, 10100 Praha 10, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 3) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zpracoval reklamu na finanční 
poradenství Partners, premiérově vysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na 
programu Nova Cinema, která je v rozporu s dobrými mravy, neboť nepřípustně využívá 
motiv strachu, když hrozí závažnými následky hladu a chudoby v důchodu, pokud 
nebude využito nabízené služby finančního poradenství („nechcete-li v penzi řvát hlady, 
zavolejte nám, Partners, připravte se na svůj důchod už dnes“). 
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73. 2013/380/LOJ/Jin: Jindřichohradecká televizní s.r.o.; Jindřichohradecká 
televize/14. a 15.2.2013/00:00 - 24:00 - nezapůjčení záznamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 
Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Jindřichův Hradec, Vajgar 
532, PSČ 37701, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na vyžádání nezapůjčil Radě 
ve stanovené lhůtě kontinuální záznam programu Jindřichohradecká televize ze dnů 
14.–15. února 2013 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. 
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74. 2013/174/RUD/Sta: Stanice O, a.s.; Óčko/Mixxxer/klip Marilyn Manson: 
Saint/6.2.2013/14:35/resp.15:23 

-  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 30. července 2013 toto rozhodnutí: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, 
a.s., sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 26509911, správní řízení 
vedené pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo 
odvysíláním pořadu Mixxxer, resp. písničkového klipu Marilyn Manson: Saint dne 6. 
února 2013 ve 14:35 hodin (resp. klip v 15:23 hodin) na programu O („Óčko“) , neboť 
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení 
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele, 
Stanice O, a.s., sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 26509911, na 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Mixxxer, resp. písničkového klipu Marilyn Manson: Saint dne 6. února 2013 ve 14:35 
hodin (resp. klip v 15:23 hodin) na programu O („Óčko“), který obsahoval směs záběrů 
perverzního jednání se sebepoškozováním, násilím, erotikou, a opakovanou vizuálně 
explicitní aplikací drogy, prezentovaných bez jakéhokoli logického vysvětlení nebo 
odsudku, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, a to tím, že při zhlédnutí videoklipu může u dětí a mladistvých dojít k 
rychlému zvýšení napětí a úzkosti, mohou se rovněž objevit drobné odchylky od 
běžného chování a neurotické reakce. Protože osobnost Marylina Mansona 
prezentovaná v klipu obsahuje jasné psychopatologické prvky, hrozí rovněž identifikace 
s takovým vzorem u disponovaných jedinců (rizikových diváků) dlouhodobější 
nápodobou rizikového, deviantního a sebepoškozujícího chování. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

75. 2013/289/had/EUR: EUROCAT, spol. s r.o.; EUROCAT/GEL 
MODEL/18.12.2012/15:41:12/Pětka-po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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.“) 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 30. července 2013 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zadavatelem EUROCAT, spol. s r.o., IČ: 251 14 972, sídlem Mezi 
Vodami 1955, Praha 4, PSČ 143 00, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním teleshoppingu/reklamy na 



produkt GEL MODEL PREMIUM, odvysílané dne 18. prosince 2012 v 15:41:12 hodin na 
programu Pětka v rámci teleshoppingového bloku, neboť se porušení zákona ze strany 
účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

12-0-0 

76. 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 ze dne 20. června 2013 
č.j. 7 As 11/2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2013 č.j. 10 A 169/2012, kterým bylo 
zrušeno správní rozhodnutí sp. zn. 2009/282/HOL/ČTV, č.j. LOJ/2862/2012, jímž byla 
provozovateli Česká televize udělena sankce ve výši 150 000,- Kč za porušení ust. § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době spáchání jiného 
správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou dětského prostírání „ČT 
nabízí" dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na programu ČT1, který nebyl výslovně 
označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, se 
provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné, a správní rozhodnutí sp.zn.: 2009/283/HOL/ČTV, č.j.: LOJ/2864/2012, 
jímž byla provozovateli Česká televize udělena sankce ve výši ve výši 150 000,- Kč za 
porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době 
spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou 
dětských lyží „ČT nabízí" dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu ČT1, 
který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování 
zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné. 

12-0-0 

-  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 Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na 
Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha, správní řízení vedené pro možné 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm.a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v 
době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil tím, že dne 3. prosince 
2008 v 18:41:21 hodin na programu ČT 1 odvysílal spot s přímou nabídkou dětského 
prostírání "ČT nabízí", který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z 
jeho zpracování zřetelně patrné, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly ve vysílání rozeznatelné, neboť nebyla 
dostatečně naplněna podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, Praha 4, PSČ: 140 70, na porušení ust. § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době spáchání jiného 
správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou dětského prostírání „ČT 
nabízí" dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na programu ČT1, který nebyl výslovně 
označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, se 
provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly ve 
vysílání rozeznatelné. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-0 



77. 2009/283/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT nabízí/nabída dětských 
lyží/8.12.2008/18:44 - neoddělená reklama - 150 000Kč 

-  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 Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na 
Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha, správní řízení vedené pro možné 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm.a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v 
době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil tím, že dne 8. prosince 
2008 v 18:44:22 hodin na programu ČT 1 odvysílal spot s přímou nabídkou dětských 
lyží "ČT nabízí", který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho 
zpracování zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly ve vysílání rozeznatelné, neboť nebyla dostatečně 
naplněna podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, Praha 4, PSČ: 140 70, na porušení ust. § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době spáchání jiného 
správního deliktu, neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou dětských lyží „ČT nabízí" 
dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu ČT1, který nebyl výslovně označen 
jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, se provozovatel 
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly ve vysílání 
rozeznatelné.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-0 

78. 2008/960/had/Nov: Novartis s.r.o.; Lamisil 1x/mut 1/7.4.2008/08:10:29/Nova - 400 
000Kč- rozsudek Městského soudu v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2013 č. j. 6 
Ca 62/2009, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 21.10.2008, sp. 
zn. 2008/960/had/Nov, č.j. had/331/09, jímž byla uložena společnosti Novartis, s. r. o. 
pokuta ve výši 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se dopustila jako zadavatel reklamy na léčivý přípravek Lamisil, s 
premiérou odvysílání dne 7. 4. 2008 od 8:10:29 hodin na programu Nova.  

10-0-0 

79. 2008/142/HOL/WAL: WALMARK, a.s.; Slim Cup/mut 1/1.1.2008/10:22:07/Prima - 
reklama na potraviny, odvolání na nekonkretní klinické studie - 100 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 56/2012 ze 
dne 19. června 2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobce WALMARK, a. s. 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12.1.2012 č.j. 6 Ca 18/2009, jímž byla 
zamítnuta žaloba zadavatele reklamy společnosti Walmark, a. s. proti správnímu 
rozhodnutí Rady ze dne 27.8.2008 sp.zn.: 2008/142/HOL/WAL, č.j. hol/7219/08, kterým 
mu byla uložena sankce ve výši 100.000,- Kč pro porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona 
č. 40/199 Sb., zadáním reklamy na produkt SlimCup, vysílané premiérově dne 1. ledna 
2008 v 10:22:07 hod. na programu Prima televize, téhož dne v 16:19:06 hod. na 
programu Nova a následně reprízované na obou těchto programech. 

12-0-0 

80. 2008/636/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/(Ne)snesitelná lehkost 
Stodolní/9.1.2008/09:50 - 400 000Kč 



-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2013 
č.j. 7 As 95/2011, kterým byla kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 5. 5. 2011 č.j. 11 Ca 313/2009 – 51, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele 
Česká televize na zrušení správního rozhodnutí Rady ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. : 
2008/636/HOL/ČTV, č.j. loj/6850/09, jímž mu byla udělena sankce ve výši 400.000,- Kč, 
neboť se odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 
9:50 hodin na programu ČT1 dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., původně postoupená rozšířenému senátu NSS, vrácena zpět k 
projednání a rozhodnutí sedmému senátu, neboť pravomoc rozšířeného senátu NSS 
není dle § 17 odst. 1 s. ř. s. dána, protože v současné době neexistuje rozporná 
judikatura senátů Nejvyššího správního soudu.  

12-0-0 

82. 0482(2013): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Na vlastní oči/privatizační kauza v Ústí nad 
Labem/8.5.2013/21:35 - po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na základě 
jakých podkladů zazněla v reportáži o privatizační kauze v Ústí nad Labem, zařazené v 
pořadu Na vlastní oči, odvysílaném dne 8. května 2013 ve 21.35 hodin na programu 
NOVA, informace, že podle pražského vrchního soudu JUDr. Jan Růžek úmyslně 
způsobil škodu 43 milionů, a že rozsudek je dosud nepravomocný. 

12-0-0 

83. 2013/440/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy výhra/22.4.2013/od 21:58 hodin 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele, TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, k obsahu stížnosti 
na pořad Sexy výhra, odvysílaný dne 22. dubna 2013 od 21:58 hodin na programu 
ACTIVE TV a k tomu, jaké podmínky pro interaktivní telefonický kontakt diváků pořadu s 
moderátorkou platily a jak zajistil informování diváků o těchto podmínkách. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje Finančnímu úřadu pro Prahu 1 
podnět k prošetření legálnosti loterie a jiné podobné hry provozované v rámci pořadu 
Sexy výhra, odvysílaném dne 22. dubna 2013 od 21:58 hodin na programu ACTIVE TV, 
jehož provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 
110 00 Praha 1. 

12-0-0 

84. 2012/627/had/Tel: Telemarketing International s. r. o.; PROSVENT - sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila se sdělením Státní zemedělské a potravinářské inspekce ve věci 
posouzení přípravku Prosvent.  

12-0-0 

85. 0324(2013): Strong nature Zelená káva+/25.1. 2013/8:39:49/Nova-sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila s postupem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
posouzení charakteru přípravku Strong Nature – Zelená káva. 

12-0-0 

86. 0458(2013): APKURS- sdělení ve věci probíhajících správních řízení Pokerstars.net 

-  Rada se seznámila se sdělením Asociace provozovatelů kurzových sázek ze dne 8. 
7. 2013. 

11-0-0 

87. 0580(2013): Redakční odpovědnost 

-  Rada se seznámila s překladem vydání IRIS Special tematizujícím pojem redakční 
odpovědnost.  

12-0-0 



88. 0357(2013): Doc-Air, o.s.; Analýza avmsnv Doc Alliance Films - po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Doc-Air, o.s., IČ 27060047, 
sídlem Bubenská 1477/1, Praha 7, PSČ 170 00, jakým způsobem plní povinnost danou 
ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., které poskytovatelům ukládá zajistit, 
aby audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a 
hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně 
možnost obsah této audiovizuální mediální služby vidět nebo slyšet. 

12-0-0 

89. 0638(2013): Návrh rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 2014 a 
SDV 2015-2016 

-  Rada se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2014 a s návrhem střednědobého 
výhledu na roky 2015 - 2016. 

12-0-0 

90. 0637(2013): Zpráva ze 37. zasedání EPRA v Krakově 

-  Rada bere na vědomí informaci z 37. zasedání EPRA v Krakově.  

12-0-0 

91. 0639(2013): Mezinárodní fórum regulátorů 

-  Rada pověřuje účastí na Mezinárodním fóru regulátorů v Londýně ve dnech 7.-8. října 
2013: Kalistová, Ondrová, Richterová 

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


