
Zápis z 16. zasedání, konaného ve dne 6. 9. 2011  

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

 

1. Schválení programu 16. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

10-0-0 

2. 2011/561/FOL/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o.; skryté obchodní sdělení 

-  Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a podle ustanovení § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uloţila provozovateli EVROPA 2, spol. s.r.o., 
IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, pokutu ve výši 25 000,- 
Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Rádio 
Evropa 2 Morava, dne 19. května 2011 od 7:07:15 hodin, odvysílal prezentaci 
společnosti MIRONET, která měla znaky skrytého obchodního sdělení. 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 2011561. Současně 
Rada uloţila v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč, a to do pěti pracovních dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3711/19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2011561. 

9-0-0 

3. 2011/581/had/Sow: SowuloPerth s. r. o.; Smoklin/mut 2/7.2.2011/07:38:40/Nova - 
dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/581/had/Sow a 2011/582/had/Sow 
provedla důkaz zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na produkt Smoklin, označené 
pro správní účely jako mutace 2, které bylo odvysíláno v premiéře dne 7. 2. 2011 od 
7:38:40 hodin na programu Nova. 

9-0-0 

4. 2011/609/sve/Otb: Otrokovická BESEDA, s.r.o./Městská televize Otrokovice - IČ 
25513885 - licence k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů - 
nařízené ústní jednání  

-  Rada uděluje společnosti Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, sídlo: 
Otrokovice, náměstí 3. května 1302, PSČ 765 02, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; název (označení) programu: Městská televize Otrokovice; základní 
programová specifikace: obecní zpravodajsko-informační a vzdělávací program; územní 
rozsah vysílání: katastrální území 716731 Otrokovice, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, 
okres Zlín ; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle č.j. 5391 a 6134  

9-0-0 

5. 0746(2011): Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o./INFOKANÁL JESENÍK; Analýza 
záznamu kontinuálního úseku vysílání ze dne 8. července 2011 od 15:00 do 19:00 
hodin 

-  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 vysílání Kabelová televize 
Jeseník spol. s r.o. (se sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, IČO: 47683163) na 
porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 
17. srpna 2011 neposkytoval divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, 
ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 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 vysílání Kabelová televize 
Jeseník spol. s r.o. (se sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, IČO: 47683163) na 
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve 
vysílání programu JESENICKÝ INFOKANÁL dne 8. července 2011 nebylo uvedeno 
označení televizního programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

6. 0740(2011): Heindl Jaroslav; Analýza dodaného záznamu programu TV Focus 
provozovatele Jaroslav Heindl z období 8. - 10. července 2011 

-  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 Heindl Jaroslav, sídlem 
Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, IČ: 67219888, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 8. července 2011 neposkytoval 
divákům TV Focus snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 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 Heindl Jaroslav, sídlem 
Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, IČ: 67219888, na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 8. července 2011 odvysílal na programu 
TV Focus reklamní blok v trvání 870 sekund, čímţ přesáhl čas vyhrazený reklamě v 
průběhu jedné vysílací hodiny (720 s) o 150 sekund. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 
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 Heindl Jaroslav, sídlem 
Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, IČ: 67219888, na porušení § 32 odst. 1 písm. n), 
kterého se dopustil tím, ţe dne 8. července 2011 odvysílal na programu TV Focus 
textové zpravodajství s názvem Grafická smyčka, u nějţ chybělo logo provozovatele. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 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 Heindl Jaroslav, sídlem 
Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, IČ: 67219888, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na písemnou výzvu Rady nedodal záznam 
vysílání programu TV Focus ze dnů 8. - 10. července 2011 v odvysílané podobě, jelikoţ 
část vysílání s názvem Grafická smyčka byla dodána bez zvukového podkresu, kterým 
dle znění licenčních podmínek a dalších programových podmínek má být vysílání 
regionálního rádia Agara. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

10-0-0 

7. 0716(2011): Mimoňská komunální a.s.; Analýza vyţádaného kontinuálního záznamu 
vysílání programu MiTEL TV provozovatele Mimoňská komunální a.s. z období 8.7. - 
10.7.2011  

-  Rada se seznámila s analýzou vyţádaného kontinuálního záznamu vysílání programu 
MiTEL TV provozovatele Mimoňská komunální a.s. z období 8. července - 10. července 
2011.  

10-0-0 

8. 0759(2011): Screening červenec 2011 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období červenec 2011, která pokrývala úseky 
těchto programů v těchto časech: FILM EUROPE, s.r.o./Doku CS 6.7.2011 00:00-22:00; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 4.7.2011 16:00-02:00; Česká 
programová společnost spol. s.r.o./Spektrum 6.7.2011 12:00-00:00; Česká televize/ČT2 
7.7.2011 16:00-02:00; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima Love 9.7.2011 12:00-00:00; Česká 
televize/ČT1 17.7.2011 05:00-07:00, 17.7.2011 20:00-22:00, 21.7.2011 00:00-
10:00,24.7.2011 05:00-07:00, 24.7.2011 16:00-00:00; Česká televize/ČT4-sport 
1.7.2011 00:00-22:00; SPORT 5 a.s./SPORT 5 2.7.2011 00:00-22:00, 4.7.2011 22:00-
14:00, 8.7.2011 14:00-00:00. 

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 FILM EUROPE, s.r.o., IČ 
28922921, sídlem Branická 1950/209, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá nezařazovat v době od 6.00 
hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jehoţ se dopustil tím, ţe dne 6. července 2011 od 
14:23 hodin odvysílal na programu Doku CS film Zapovězená láska, jenţ v čase 
00:18:28 (od počátku pořadu) obsahoval nijak nekomentovaný výrok muţe, který se 
pozitivně vyjadřuje o homosexuální prostituci jako o finančně výhodné činnosti, coţ 
můţe působit návodným dojmem a vést tak ohroţení mravního vývoje dětí a 
mladistvých, a dále v časech 00:00:36, 00:00:58, 00:01:12, 00:03:12, 00:21:08 a 
00:38:52 (od počátku pořadu) jsou obsaţeny scény znázorňující nahé muţe při 
erotických aktivitách, které mají potenciál vzbudit u nepřipravených dětských diváků 
předčasný zájem o sexuální oblast, v důsledku čehoţ můţe dojít k ohroţení zejména 
mravního a psychického vývoje dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dnů od doručení upozornění.  

10-0-0 

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



28922921, sídlem Branická 1950/209, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá nezařazovat do programu 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ 
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době 
od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne, jehoţ se dopustil tím, ţe dne 6. července 
2011 od 14:23 hodin odvysílal na programu Doku CS film Zapovězená láska, jenţ 
obsahoval vulgarismy "buzerant" (v čase 00:02:43, 00:10:18, 00:11:04, 00:14:48, 
00:30:29 a 00:33:09 od začátku pořadu), „mrdat si navzájem do prdele“ (00:02:52 ), 
„kouřit si čuráky“ (00:02:55), „honit si péro“ (00:08:29), „šukání“ (00:13:03), „hajzlech“ 
(00:13:35), „anonymní díry a čuráky“ (00:13:40). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění. 

10-0-0 

9. 0757(2011): Souhrn podání OT 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 15. srpna 2011 do 28. srpna 2011: Česká televize/ČT24 - 
rubrika Tisk s novinářem pořadu Studio 6 vysílaného pravidelně ve všední dny od 8:40 
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize - sponzorský vzkaz Arginmax v pořadu 
Svět ve válce vysílaného 14. 8. 2011 od 8:05 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
televize - podezření na neobjektivní informování stran údajného pokusu o sebevraţdu 
Ivety Bartošové v reportáţích pořadu VIP zprávy vysílaného ve dnech 15. a 16. 8. 2011 
od 19:50 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - podezření na neobjektivní zpravodajství 
týkající se sporu mezi Ladislavem Bátorou a Karlem Schwarzenbergem odvysílaného v 
rámci pořadu Události dne 17. 8. 2011 od 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
televize - podezření na neobjektivní a manipulativní reportáţ ohledně vládních sporů o 
osobu Ladislava Bátory vysílanou v rámci pořadu Zprávy TV Prima dne 17. 8. 2011 od 
18:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize a CET 21 spol. s r.o./Nova - násilí v 
pořadech Krimi zprávy, Krimi plus a Tisíc a jedna noc; Česká televize/ČT1 a ČT24 - 
podezření na nevyváţený pořad Události vysílaný dne 13. 8. 2011 od 19:00 hodin; CET 
21 spol. s r.o./Nova - reklamní bloky v pořadu Harry Potter a Kámen mudrců vysílaném 
dne 19. 8. 2011 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - podezření na 
nevyváţenou reportáţ o špatném ekonomickém stavu pardubické nemocnice 
odvysílanou v rámci pořadu Události v regionech dne 16. 8. 2011 od 18:00 hodin; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima televize - podezření na nevyváţené reportáţe o tzv. 
jihomoravské policejní mafii odvysílané v rámci pořadu Krimi plus dne 4. 8. 2011 od 
19:35 hodin a Krimi zprávy dne 5. 8. 2011 od 19:20 hodin; Česká televize/ČT24 - 
podezření na nekalou reklamu běţící v textovém poli na programu ČT24 dne 18. 8. 
2011 v ranních hodinách. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory, 
14070 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události v regionech, resp. 
reportáţe s názvem Pardubice: krajské nemocnici hrozí úpadek, dne 16. 8. 2011 od 
18:00 hodin na programech ČT1 a ČT24 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, 
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity 
a vyváţenosti, konkrétně tím, ţe v reportáţi nedostal prostor k vyjádření bývalý ředitel 
nemocnice Josef Šimurda, přestoţe byl v reportáţi obviněn, ţe právě pod jeho vedením 
se pardubická nemocnice dostala do špatné finanční situace. 

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 FTV Prima, spol. s r.o., 
sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ 48115908, na porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi plus, resp. 
reportáţe o tzv. jihomoravské policejní mafii, dne 4. 8. 2011 od 19:35 hodin na 
programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských 
a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, 
konkrétně tím, ţe v reportáţi nedostaly prostor k vyjádření některé osoby (Milan 
Venclík, Aleš Dufek, Stanislav Gross), přestoţe v ní byly na základě nepotvrzeného 
svědectví jmenovitě obviněny z účasti na nezákonné činnosti tzv. jihomoravské policejní 
mafie. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., 
sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ 48115908, na porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi zprávy, resp. 
reportáţe o tzv. jihomoravské policejní mafii, dne 5. 8. 2011 od 19:20 hodin na 
programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských 
a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, 
konkrétně tím, ţe v reportáţi nedostaly prostor k vyjádření některé osoby (Milan 
Venclík, Aleš Dufek, Stanislav Gross), přestoţe v ní byly jmenovitě obviněny z účasti na 
nezákonné činnosti tzv. jihomoravské policejní mafie. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dnů od doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s.r.o., sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ 45800456, na porušení § 49 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v pátém plánovaném třiceti 
minutovém úseku vysílání pořadu Harry Potter a Kámen mudrců, od 22:00 do 22:30 
hodin, zařadil dva reklamní bloky, a to v časech 22:06:08 a 22:28:51 hodin. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

10-0-0 

10. 0760(2011): Přehled zahájených správních řízení 

-  Rada se seznámila se správním řízením zahájeným předsedkyní Rady ve vlastní 
kompetenci sp.zn.: 2011/755/BUR/CET s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., se 
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pro moţné porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 21. srpna 
2011 na programu Nova Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna 2011 na programu Nova 
Cinema od 13:00 hod odvysílal pořad Hlava v oblacích, který obsahoval scény násilí a 
sexu způsobilé ohrozit zejména psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. 

10-0-0 

11. 2011/718/RUD/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV OSTROV - změna licenčních 
podmínek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a 



ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 
500/2004 Sb.") vydala dne 6. září 2011 toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, 
souhlas se změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání 
programu TV Ostrov, udělené pod č.j. Ru/80/03/800 dne 18. března 2003, ve znění 
pozdějších změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 22. července 
2011, spočívající ve změně programové skladby a vysílacího schématu. 

10-0-0 

 

12. 2010/1113/had/Ome: Omega Altermed a.s.; Wartner 
bradavičník/14.6.2010/10:54:56/Prima televize - 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 6. září 2011 toto usnesení: Rada zastavuje se 
zadavatelem reklamy, společností Omega Altermed, a.s. IČ: 25388827, sídlem: Brno, 
Slatina, Dráţní 253/7, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamního spotu 
Altermed – Wartner bradavičník, odvysílaného v premiéře dne 14. 6. 2010 v 10:54:56 
hodin na programu Prima televize a v reprízách na programech Prima COOL a Prima 
televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.  

9-0-0 

13. 2010/1272/had/JU-: JU-TURN Marketing and Production s. r. o.; Prima/Wartner 
bradavičník/14.6.2010/10:54:56/- 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 6. září 2011 toto usnesení: Rada zastavuje se 
zpracovatelem reklamy, společností JU-TURN Marketing & Production s.r.o., IČ: 
25738259 nám. Barikád 1134/3, PSČ 130007 správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zpracováním 
reklamního spotu Altermed – Wartner bradavičník, odvysílaného v premiéře dne 14. 6. 
2010 v 10:54:56 hodin na programu Prima televize a v reprízách na programech Prima 
COOL a Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro 
vedení řízení.  

10-0-0 

14. 2009/678/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Motorkáři vyzývají k 
bojkotu neoznačených policistů/13.3.2009/19:30 - 50 000 Kč 

-  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 dne 6. září 2011 
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení 
vedené pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, ţe dne 13. března 2009 od 19:30 hodin na programu Nova 
odvysílal pořad Televizní noviny, respektive reportáţ Motorkáři vyzývají k bojkotu 



neoznačených policistů, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod pro 
jeho vedení. 

10-0-0 

15. 2011/357/DRD/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o.; Infokanál Batňovice - 27.-
31.1.2011 - porušení licenčních podmínek - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě 
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 6. září 2011 
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, se sídlem Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, správní řízení 
vedené pro moţné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, ţe na 
programu Infokanál Batňovice v období od 27. do 31. ledna 2011 neodvysílal obrazové 
zpravodajství, ačkoli mu licenční podmínky stanovují vysílat obrazové zpravodajství 2x 
denně v rozsahu 60 minut, neboť se porušení licenčních podmínek neprokázalo, čímţ 
odpadl důvod pro vedení řízení. 

10-0-0 

16. 2008/1167/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/T-MOBILE/mut 
7/7.6.2008/20:06:13 - sponzor reklamní znělky - 550 000Kč 

-  Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 
prosince 2009, č.j. 9 Ca 194/2009, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2008/1167/vav/FTV č.j. vav/3047/09, kterým byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. 
uloţena sankce ve výši 550.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním označení sponzora T-Mobile 
(sponzor reklamní znělky, mutace 7) s premiérou dne 7. června 2008 ve 20:06:13 hod. 
na programu Prima televize, které ve vysílání nebylo rozeznatelné jako reklama a jako 
reklama nebylo odděleno od ostatních částí programu. 

10-0-0 

17. 2008/275/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Hlava v oblacích/23.1.2008 - ohroţení 
vývoje - 200 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 
2011, č.j. 3 As 10/2011-120, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost podaná 
provozovatelem CET 21 spol. s r. o. na zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 16. února 2011, č.j. 5 A 229/2010-91-94, jímţ byla zamítnuta ţaloba na zrušení 
správního rozhodnutí Rady ze dne 15. 7. 2009, sp. zn. 2008/275/HOL/CET, č.j. 
hol/4803/09, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 
200.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23. 
ledna 2008 od 09:25 hodin na programu Nova odvysílal pořad Hlava v oblacích, který 
obsahoval scény násilí a sexu způsobilé ohrozit zejména psychický a mravní vývoj dětí 
a mladistvých, čímţ porušil 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. 

10-0-0 

18. 2008/996/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Vodafone/Jde to i jinak/mut 
4/2.5.2008/20:23:31 - sponzor reklamní znělky - 1 200 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 
2011, č.j. 7 As 13/2011-88, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 20. dubna 2010, č.j. 6 Ca 364/2009-47, který zamítl ţalobu provozovatele, České 
televize, proti rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, č.j. vav/6967/09, spis.zn. 
2008/996/STU/ČTV, kterým byla provozovateli uloţena pokuta ve výši 1 200 000 Kč za 
porušení povinnosti stanovené v ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve 



znění účinném do 31. května 2010, jehoţ se dopustil tím, ţe v měsíci květnu 2008 
zařadil do vysílání na programech ČT1 a ČT2 celkem ve 12 případech obchodní sdělení 
na produkt Vodafone „Jde to i jinak“ (mutace 4, sponzor reklamní znělky), které 
naplňovalo definiční znaky reklamy a nebylo zřetelně zvukově, obrazově, či zvukově-
obrazově odděleno od ostatních částí programu. 

10-0-0 

 

 

19. 2009/712/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 
Sport/www.norskamoda.cz/20.1.2009/16:45:01 - sponzor pořadu - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 
2011, č.j. 7 As 17/2011-67, jímţ byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
29. července 2010, č.j. 6A 60/2010,kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení správního 
rozhodnutí Rady ze dne 6.10.2009, sp.zn. 02009/712/LOJ/ČTV, č.j. LOJ/95/2009, jímţ 
byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), neboť označením sponzora 
www.norskamoda.cz (sponzor pořadu, mutace 2), který obsahoval reklamní prvky, 
vysílaným dne 20. ledna 2009 v 16:45:01 hodin na programu ČT4, porušil povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. 

10-0-0 

20. 2008/1304/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/časopis Marie Claire/mut 
1/22.7.2008/19:39:47 - sponzor reklamní znělky - po usnesení NSS  

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 62/2011, 
kterým byla odmítnuta kasační stíţnost České televize proti rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 11. ledna 2010, č. j. 8 A 197/2010 – 45, kterým byla zamítnuta ţaloba 
České televize proti rozhodnutím Rady sp. zn./Ident: 2008/1304/vav/ČTV a sp. 
zn./Ident: 2008/1685/vav/ČTV, kterými byly provozovateli uloţeny pokuty ve výši 50 000 
Kč (celkem tedy 100 000 Kč) za porušení povinnosti stanovené v ust. § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 5. 2010, kterého se dopustil tím, ţe 
v červenci 2008 ve 21 případech a v srpnu 2008 ve 12 případech zařadil na programu 
ČT 1 do vysílání obchodní sdělení na časopis Marie Claire (mutace 1 a 2, sponzor 
reklaní znělky), které naplňovalo definiční znaky reklamy a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově, či zvukově – obrazově odděleno od ostatních částí programu. 

10-0-0 

21. 2009/1128/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Nový trend při problémech ve 
stavebním řízení/28.8.2009/19.00 - 100 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. července 
2011, č.j. 8 A 89/2011 , jímţ byla zamítnuta ţaloba provozovatele Česká televize proti 
správnímu rozhodnutí ze dne 25. ledna 2011, č.j. LOJ/500/2011, sp.zn.: 
2009/1128/vos/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena sankce ve výši 
100 000 ,- Kč, neboť odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Nový trend při 
problémech ve stavebním řízení, dne 28. srpna 2009 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
v němţ nebyly dodrţeny zásady objektivity a vyváţenosti, se dopustil porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 



jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském ţivotě.  

10-0-0 

22. 2010/299/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II (1)/Léto ve 
městě/23.2.2010/17:40 - 100 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2011, 
č.j. 9 A 38/2011, jímţ byla zamítnuta ţaloba ze strany provozovatele CET 21 spol. s r. o. 
na zrušení správního rozhodnutí Rady sp. zn.: 2010/299/vos/CET, č.j. BUR/3893/2010, 
kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 100.000,- Kč za 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 23. února 2010 od 17:40 hodin na programu Nova odvysílal pořad 
Kriminálka New York II (1), který obsahuje výjevy násilí a realistické aţ naturalistické 
záběry zkoumání mrtvých těl a jejich částí, které jsou způsobilé ohrozit psychický, ale i 
mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k porušení povinnosti nezařazovat v době 
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

10-0-0 

23. 0679(2011): Česká programová společnost, spol s.r.o. - odpověď na dotaz ohledně 
plnění ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila se sdělením společnosti Česká programová společnost, spol. 
s.r.o., jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 

24. 0554(2011): HBO Česká republika, spol. s r.o. - odpověď na dotaz ohledně plnění 
ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila se sdělením společnosti HBO Česká republika, spol. s.r.o., jakým 
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.  

10-0-0 

25. 2011/700/RUD/HE : HE TV s.r.o.; HE TV/8.7.2011 - neposkytování informace dle § 32 
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele, HE TV s.r.o., IČ: 29182875, se sídlem 
Podruhova 3, 628 00 Brno, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 8. července 2011 
neposkytoval divákům programu HE TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o 
tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání.  

10-0-0 

26. 2011/593/dol/ZUK: ZUKAL Zdeněk; Ţádost o zápis nelineární sluţby Olomoucká 
internetová televize 

-  Rada zapisuje Zdenka Zukala/www.oltv.cz jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2011/593 a vydává 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

10-0-0 

27. 0753(2011): Screening AVMSnv srpen 2011 - Muvi.cz production s.r.o.; NTV 
Pictures, s.r.o. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila se zprávou o 
kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţídání prostřednictvím screeningu s 
návrhy dalšího postupu za období srpen 2011, která pokrývala tyto sluţby těchto 
poskytovatelů: Videoserver/MUVI.cz production s.r.o.; Našetelevize.cz/NTV Pictures, 
s.r.o. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) upozorňuje poskytovatele 
MUVI.cz production s.r.o., IČ 24702161, sídlem Trytova 1120/6, Praha 9, PSČ 19800, 
na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ jím poskytovaná sluţba 
umístěná na internetové adrese www.muvi.cz neobsahuje informaci, ţe orgánem 
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. 

10-0-0 

28. 0127(2010): Výzkumné šetření mediální gramotnosti - informace 

-  Rada se seznámila s výstupem první části výzkumu úrovně mediální gramotnosti 
obyvatelstva ČR ve vztahu k novým komunikačním technologiím. 

10-0-0 

29. 2010/1324/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn Radio Hity - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu kmitočtu Šumperk - město 89,3 MHz / 100 
W na kmitočet Šumperk - město 89,4 MHz / 100 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio Hity (licence č.j.: Ru/277/00) spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
změny souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu Šumperk město 2 
89,3 MHz / 100 W na kmitočet Šumperk město 2 89,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Fajn Radio Hity (licence č.j.: Ru/277/00) spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů, a to změně kmitočtu Šumperk město 2 89,3 
MHz / 100 W na kmitočet Šumperk město 2 89,5 MHz / 100 W 

9-0-0 

30. 2010/1336/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Lovosice 107,7 MHz / 200 W a 
Trutnov - Šibeník 104,4 MHz alt. 91,4 / 200 W a ţádost o změnu stanoviště Rokycany 
94,4 MHz / 100 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST 
MEDIA, s.r.o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Trutnov město 91,4 MHz / 150 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Trutnov město 91,4 MHz / 
150 W (vysíláním zásobeno 34 770 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl 
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke 
skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně 
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada 
uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, 
Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO 
BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů 
Trutnov město 91,4 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: souřadnice WGS 84: 15 54 25 / 
50 33 22.  



8-0-0 

31. 2011/90/zab/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / RADIO ČAS - FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Zábřeh silo 88,6 MHz / 100 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele 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 ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM okruh Radio Čas Olomouc 
(licence č.j. Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Zábřeh silo 
88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů 
Zábřeh silo 88,6 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 25048 obyvatel) jako nedostatečně 
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako 
vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1 Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 253 96 676 se sídlem 
Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO ČAS - FM okruh Radio Čas Olomouc (licence č.j. Ru/81/98), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Zábřeh silo 88,6 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 16 53 34 / 49 52 28 

10-0-0 

32. 2011/739/STR/Rad: Radiospol s.r.o.; Ţádost o předchozí souhlas s převodem 
obchodního podílu 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 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 rozhlasového vysílání Radiospol, s.r.o., IČ: 27666395, sídlem J.Suka 
2943/3, PSČ 695 03 Hodonín (licence Ru/18/09) na porušení § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe převedl 100% obchodního podílu 
jediného společníka RNDr. Vojtěcha Kotáska na třetí osobu, a to RNDr. Radima 
Pařízka, aniţ by k takové změně obdrţel předchozí souhlas Rady. Rada provozovateli 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

33. 2011/773/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Zlín 
3 94,3 MHz/100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz/100 W se 
lhůtou pro doručení ţádosti do 24. listopadu 2011 do 17:00 hodin 

10-0-0 

34. 2011/771/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Liberec Vratislavice 107,4 MHz / 100 W  

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Liberec Vratislavice 107,4 
MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 1. prosince 2011 do 17:00 hodin 

10-0-0 

35. 2011/770/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 2 92,7 MHz / 
200 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 10. listopadu 2011 do 17:00 hodin 



10-0-0 

36. 0766(2011): souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchače na nevyváţené zpravodajství vysílaném 
na ČRo; Rada se seznámila se stíţností posluchače na kulturu vystupování moderátorů 
ČRo 1 - Radioţurnál a ČRo 2 - Praha 

10-0-0 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchače na vysílání programu Hitradio APOLLO a 
jeho analýzou a shledala, ţe vysílání provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.( EN - DAXI, 
s.r.o.) ve dnech 17. 8. 2011 od 15:00 hodin do 18. 8. 2011 do 11:00 hodin bylo v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a licenčními podmínkami; Rada se seznámila se 
stíţností posluchače na vysílání programu RADIO EGRENSIS a jeho analýzou a 
shledala, ţe vysílání provozovatele RTV Cheb, k.s. dne 28. 7. 2011 od 08:00 hodin bylo 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a licenčními podmínkami 

10-0-0 

37. 0772(2011): MEDIA BOHEMIA a.s. (ELDORADIO s.r.o.); RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ 
ČECHY, vysílání 15. srpna 2011, 24:00 - 00:00 hodin, analýza 

-  Rada upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. (ELDORÁDIO, s.r.o.), IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, 120 00, na porušení § 59 odst.1 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, neboť ve 
vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY dne 15. srpna 2011 nebyly splněny 
licenční podmínky, konkrétně nebyl dodrţen hudební formát  

10-0-0 

38. 0758(2011): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
Frekvence 1 a.s. (program FREKVENCE 1; 91,0 MHz Ostrava) dne 8. června 2011, 
LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Hradec Králové) dne 8. června 
2011, COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad 
Labem) dne 22. srpna 2011, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio Blaník; 95,0 MHz 
Hradec Králové) dne 22. srpna 2011, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program KISS; 98,1 
MHz Praha) dne 22. srpna 2011, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 
MHz Praha) dne 22. srpna 2011 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ 
HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 22. srpna 2011 

9-0-0 

39. 2011/754/sve/Che: Chello Central Europe s.r.o./Minimax, SPORT2, TV Paprika, 
Megamax - televizní vysílání prostřednictvím druţice - změna statutárního orgánu - 
oznámení; změna zakladatelské listiny - upozornění na porušení zákona 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Chello Central Europe, Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 
(licence Ru/55/04 ze dne 23.3.2004, sp.zn. 2008/1192/zem/MIN ze dne 26.9.2008, sp. 
zn. 2008/1191/zem/MIN ze dne 26.9.2008, sp.zn. 2011/70/CHE ze dne 8.2.2011), 
spočívajícím ve změně počtu jednatelů na čtyři: Levente Málnay, Aleš Fabík, Alena 
Blahovcová, Csaba Tóth; dle podání č.j. 6395 

10-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele Chello Central Europe, Praha 8, Karlín, Pobřeţní 
620/3, PSČ 186 00 (licence Ru/55/04 ze dne 23.3.2004, sp.zn. 2008/1192/zem/MIN ze 
dne 26.9.2008, sp. zn. 2008/1191/zem/MIN ze dne 26.9.2008, sp.zn. 2011/70/CHE ze 
dne 8.2.2011), podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení ustanovení § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť předem nepoţádal Radu o písemný 
souhlas se změnou čl. IX zakladatelské listiny a stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode 
dne doručení upozornění; podání č.j. 6395 



10-0-0 

40. 0749(2011): METEOPRESS, spol. s r.o./ MeteoTV – televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů a druţice – změna vkladů společníků, výše jejich 
obchodních podílů, seznamu společníků a s tím související změna společenské 
smlouvy - upozornění  

-  Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů a druţice, METEOPRESS, spol. s r.o., IČ: 471 25 381, se sídlem 
Kříţeneckého náměstí 1079, Praha 5, PSČ 152 00, licence č.j.: Ru/128/03/1278 ze dne 
11. června 2003 (ve znění pozdějších změn) podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
na porušení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
nepoţádal Radu o předchozí souhlas se změnou vkladů společníků, výše jejich 
obchodních podílů, seznamu společníků a s tím související změnou společenské 
smlouvy a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění 

10-0-0 

41. 2011/767/FIA/VRI: TV Vřídlo s.r.o. / R1 VŘÍDLO - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů – ţádost o ukončení platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovateli TV Vřídlo s.r.o./, IČ: 263 40 534, se sídlem 
Karlovy Vary, Stará Role, Školní 358/7, PSČ 360 17 zanikne dne 8. září 2011 dle § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu R1 
VŘÍDLO šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů udělená rozhodnutím ze dne 30. 
června 1999, č.j.: Ru/189/99/2341 dle ţádosti ze dne 29. srpna 2011, č.j.: 6649. O této 
skutečnosti vydává provozovateli osvědčení 

8-0-0 

42. 0752(2011): Czech Digital Group, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů – oznámení změny programové nabídky  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 
609, se sídlem U Nákladového nádraţí 3144, Praha 3, PSČ 130 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008 spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o nový český televizní program: 
Metropol TV pro územní rozsah vysílání odpovídající v první fázi diagramu vyuţití 
radiových kmitočtů vysílačů Praha Cukrák a Praha - město, dle podání č.j. 6434 ze dne 
17. srpna 2011 

10-0-0 

43. 2011/591/FIA: Media Vision s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím druţice - oznámení změny programové nabídky – odmítnutí  

-  Rada v souladu s ustanovením § 29 odst. 1, odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. odmítá 
oznámení provozovatele Media Vision s.r.o., IČ 266 91 353, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00 o změně skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím druţice, sp. 
zn.: 2006/960/sve/CZR, č.j.: sve/8685/06, ze dne 28. listopadu 2006, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní programy 
Hustler TV a Brava HDTV, neboť provozovatel převzatého vysílání neodstranil vady 
oznámení ve stanovené lhůtě  

10-0-0 

44. 0763(2011): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila se 7 oznámeními provozovatelů vysílání 

10-0-0 

45. 0775(2011): Návrh na změnu výše správních poplatků 



-  Rada schvaluje navrhované zvýšení správních poplatků se zahrnutím variantního 
řešení a pověřuje Úřad Rady vypracováním návrhu na změnu poloţky č. 67 zákona č. 
634/2004. 

8-0-1 

46. 2007/751/had/BIO: BIOCLINICA s.r.o.; pořádková pokuta- rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8Ca 214/2008 ze dne 
7. 7. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uloţení pořádkové pokuty ve výši 50 
000,- Kč; společnosti Bioclinica s.r.o., se sídlem Balbínova 4/392, Praha 2. 

10-0-0 

47. 2011/778/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Teplice město 
92,4 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Teplice město 92,4 MHz / 
100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 8. prosince 2011 do 17:00 hodin 

10-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


