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Tisková zpráva z 1. části 6. zasedání, konaného ve dnech 19. 3. 2013 - 20. 3. 2013 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání 
projednala 67 bodů programu. Seznámila se s 53 stíţnostmi diváků a posluchačů. 
Rozhodla o zahájení čtyř správních řízení.  Rada na svém 6. zasedání uloţila dvě 
pokuty.  

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe 
„Příručka poradí, co do kostela“, dne 24. srpna 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, 
se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně zohledněním pouze 
jednoho pohledu na danou problematiku, ignorováním případných argumentů 
protistrany, která nedostala v reportáţi odpovídající prostor, a nezasazením do kontextu 
běţné praxe v zahraničí (jakoţto u jiných náboţenství) či ustálených pravidel oblékání 
na kulturně-společenských akcích, čímţ došlo k manipulaci s divákem směřující k 
vytvoření názoru, ţe pravidla odívání do kostela jsou jednoznačně nesmyslně omezující 
aţ extremistická (zejména pak vyjádřením odborníka na extremismus). 

Provozovateli Metropol TV, spol. s r.o. pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť 
bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k obsahu stíţností na pořad Sexy šance 
odvysílanému dne 10. prosince 2012 od 00:03 hodin na programu Pětka. 

Rada udělila 5 licencí k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů. 
Společnosti NONSTOP s.r.o pro program Rádio Krokodýl se souborem technických 
parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W; společnosti COUNTRY RADIO s.r.o. pro program 
COUNTRY RADIO se souborem technických parametrů Most 2 102,6 MHz / 100 W; 
společnosti Star Promotion s.r.o. pro program Radio HEY! - České Budějovice se 
souborem technických parametrů České Budějovice 106,8 MHz / 100 W; společnosti 
Gama media s.r.o. pro program Gama Rádio se souborem technických parametrů 
Liberec Vratislavice 90,3 MHz / 200 W; společnosti JUKE BOX spol. s.r.o. pro program 
Radio Čas Rock se souborem technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 100 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti NONSTOP s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W pro program Rádio Krokodýl na dobu 
8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada udělila společnosti COUNTRY RADIO s.r.o. podle ustanovení § 18 zákona č. 
231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 102,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Most 2 na dobu 8 let a ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada udělila společnosti Star Promotion s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů České Budějovice 106,8 MHz / 100 W pro program 
Radio HEY! - České Budějovice na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada udělila společnosti Gama media s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Liberec Vratislavice 90,3 MHz / 200 W pro program Gama Rádio 
na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 
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-  Rada udělila společnosti JUKE BOX spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se 
souborem technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 100 W pro program Radio 
Čas Rock na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 104,1 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny s 
podmíněným sektorovým omezením výkonu. 

-  Rada vyrozumívá účastníky licenčního řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Pardubice-Polabiny s podmíněným sektorovým omezením výkonu o podání 
ţadatele COUNTRY RADIO s. r. o. ze dne 4. 3. 2013, ţádosti Úřadu Rady o sdělení čj. 
bar/1037/2013 ze dne 5. 3. 2013 a sdělení Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-
54460/2012-613/III.vyř. ze dne 14. 3. 2013 a stanoví účastníkům lhůtu k vyjádření do 15 
dnů ode dne doručení vyrozumění. 

-  Rada v rámci správních řízení sp. zn. 2012/692/FOL/WAL a 2012/902/FOL/Dyn 
provedla důkaz vyslechnutím záznamu reklamy na produkt Lipoxal Xtreme, která byla 
odvysílána dne 12. června 2012 v časech 6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 
hodin a 16:56:25 hodin na programu Rádio BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem). 

-  Rada v rámci správních řízení sp. zn. 2012/798/FOL/Zde a 2013/112/FOL/LON 
provedla důkaz vyslechnutím záznamu reklamy na mast Kartalin, která byla odvysílána 
dne 27. července 2012 v časech 7:47:50 hodin, 10:49:19 hodin a 16:50:10 hodin na 
programu RÁDIO IMPULS (96,6 MHz Praha). 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
u s n e s e n í o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2012/624/FOL/Jan a 
2013/837/FOL/Vít. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 2012/624/FOL/Jan. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2012/624/FOL/Jan provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy PERFEKTRA, která byla odvysílána 
dne 1. března 2012 v 6:55:57 hodin, 9:55:04 hodin, 12:55:54 hodin na programu 
FREKVENCE 1. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2012/799/FOL/Plz provedla důkaz vyslechnutím 
záznamu reklamy na doplněk stravy STIMOL, která byla odvysílána dne 20. srpna 2012 
v časech 7:20:41 hodin, 9:17:59 hodin a 12:21:45 hodin na programu Hitrádio FM Plus 
(107,4 MHz Karlovy Vary). 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
u s n e s e n í o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2012/686/FOL/Sme 
a 2013/839/FOL/REG. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 2012/686/FOL/Sme. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2012/686/FOL/Sme provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na vitaminshop.cz, která byla odvysílána dne 17. 
července 2012 v časech 6:24:25 hodin, 9:21:02 hodin a 15:14:58 hodin na programu 
FREKVENCE 1. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
u s n e s e n í o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2012/685/FOL/Bie a 
2013/838/FOL/Sta. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 2012/685/FOL/Bie. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2012/685/FOL/Bie provedla důkaz vyslechnutím 
záznamu reklamy na ecigaretyshop.cz, která byla odvysílána dne 30. března 2012 v 
čase 17:40:53 hodin na programu Radio Hey (frekvence 94,7 MHz/Ostrava). 

-  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 Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99), spočívající ve 
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změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W 
(vysíláním zásobeno 57 877 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, 
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu Rada udělila 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 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 
MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 15 09 02 / 50 43 30. 

-  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 Gama media s.r.o., 
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 56 702 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, 
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu Rada udělila provozovateli Gama media s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem Most, 
Bělehradská 360, PSČ 434 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama 
Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu 
Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18. 

-  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 RADIO STATION 
BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00 o 
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu KISS HÁDY (licence Ru/11/99), spočívající ve 
změně souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W ze souřadnic 15E5225 / 
49N1234 na souřadnice 15E5143 / 49N1225, toto rozhodnutí: Rada udělila 
provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, 
Štefánikova 38a, PSČ 612 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů KISS HÁDY 
(licence Ru/11/99), spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 
MHz / 100 W ze souřadnic 15E5225 / 49N1234 na souřadnice 15E5143 / 49N1225. 

-  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 NONSTOP s.r.o., 
IČ: 494 47 530, se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Jihlava (licence sp. zn. 2008/147/zab), spočívající ve zvýšení 
výkonu vysílače ze stanoviště Jihlava Hosov 101,1 MHz z 250 W na 630 W, toto 
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem 
Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Jihlava (licence sp. zn. 2008/147/zab), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače na 
stanovišti Jihlava Hosov 101,1 MHz z 250 W na 630 W, souřadnice WGS 84: 15 32 28 / 
49 23 19. 

-  Rada se seznámila s informací ve věci vyuţívání kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném 
výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov provozovatelem Route Radio s. r. 
o. 
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-  Rada podle ustanovení § 137 správního řádu ţádá provozovatele Route Radio s. r. o. 
se sídlem Stavební 1/992, 708 00 Ostrava-Poruba, identifikační číslo 27852474, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu nebylo dne 20. 2. 2013 a v období od 24. do 27. 2. 
2013 na kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-
Pávov zachytitelné vysílání rozhlasové stanice Rádio Dálnice, a to ve lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení ţádosti. 

-  Rada se seznámila s oznámením o sloučení provozovatelů Agentura TRS spol. s r. 
o., BROADCAST MEDIA, s. r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., DELTA MEDIA 
BROADCASTING s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO 
MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o., RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO 
STATION BRNO, spol. s r. o. a Radio TWIST Praha, s. r. o. podle ustanovení § 58 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s informací provozovatele Radio TWIST Praha, s.r.o., IČ: 
26442221, se sídlem Říčanská 2399/3, 101 00 Praha 10, spočívající v oznámení 
změny, které se zapisuje do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zápisu změn, a to 
odstoupení jednatele společnosti a jmenování nového jednatele společnosti. 

-  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, ţe v souladu s ustanovením 
§ 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se 
společností Radio TWIST Praha, s.r.o., IČ: 26442221, se sídlem Říčanská 2399/3, 101 
00 Praha 10 správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 21 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v neoznámení změn, které se zapisují do obchodního rejstříku 
do 30 dnů ode dne zápisu změn, a to zániku funkcí jednatelů společnosti a výmazu 
jednatelů společnosti z obchodního rejstříku. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. se sídlem Štefánikova 38a/560, 612 
00 Brno-Ponava, identifikační číslo 15547281, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající v převodu obchodního podílu Ing. 
Michala Mlejnka ve společnosti provozovatele na společnost Radio Investments s. r. o. 
a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých 
společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli RADIO MORAVA s. r. o. se sídlem Starobělská 13/1063, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, identifikační číslo 64086721, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci spočívající v převodu obchodního podílu Ing. Michala 
Mlejnka ve společnosti provozovatele na společnost Radio Investments s. r. o. a s tím 
související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků 
a výše obchodního podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila provozovateli 
HAMCO, s. r. o. se sídlem Blaţejské náměstí 7/97, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 
47668962, předchozí souhlas s převodem části obchodního podílu RNDr. Pavla 
Foretníka ve společnosti provozovatele ve výši 60 % na Ing. Davida Foretníka, 
narozeného 14. května 1978. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb), vydala toto usnesení: Správní řízení ve věci ţádosti společnosti Rádio Samson 
spol. s r.o., IČ : 28010957, se sídlem Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 
Plzeň o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedenou v ţádosti o licenci programu 
Rádio SAMSON (licence sp. zn. 2008/1061/zab, FOL/3458/2010), spočívající ve 
výměně kmitočtů Ţelezná Ruda 105,6 MHz a Karlovy Vary 105,0 MHz za dosud 
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nezkoordinovaný kmitočet Klatovy 87,8 MHz alt. 92,2 MHz, se zastavuje podle § 66 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť ţadatel vzal svou ţádost zpět. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeţí 34/409, 128 00 Praha-
Nové Město, identifikační číslo 49702785, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci spočívající ve změně označení (názvu) programu Radio 
Ethno šířeného na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2007/277/zab ze 
dne 8. dubna 2008 na Radio COLOR. 

-  Rada se seznámila s informací ve věci porušování licenčních podmínek při vysílání 
rozhlasové stanice BBC provozovatelem BBC Radiocom (Praha) s. r. o.. 

-  Rada podle ustanovení § 137 správního řádu vyzývá provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 
25616803, k podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 1. 3. 2013 v době od 8.00 do 
11.00 hod. na kmitočtu 89,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště 
České Budějovice nevysílal v českém jazyce, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2421/2013) posluchače na vysílání programu 
BBC (A1); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2539/2013) posluchače na měření 
sledovanosti médií (AUDIOMETR) (A2); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2396/2013) 
posluchače na vulgarismy v písni, která byla odvysílána dne 28. února 2013 na 
programu ČRo 1 - Radioţurnál (A4); Rada se seznámila s dopisem (č.j. 2321/2013) od 
posluchače, ve kterém popisuje situaci, kdy mu byla zahrána píseň na přání (A5); Rada 
se seznámila se stíţností (č.j. 2569/2013) posluchače na pořad Dámský klub, který byl 
odvysílán dne 6. března 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 
(A6); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2428/2013) posluchače na pořad Dámský 
klub, který byl odvysílán dne 27. února 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu 
FREKVENCE 1 (A7); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2402/2013) posluchače na 
pořad Dámský klub, který byl odvysílán dne 1. března 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na 
programu FREKVENCE 1 (A8); Rada se seznámila se stíţnostmi (č.j. 2352/2013 a 
2422/2013) posluchačky na pořad Dámský klub, který byl odvysílán dne 27. února 2013 
od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 (A9); Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 2538/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko 
(A10); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2449/2013) posluchače na ukončení vysílání 
programu Rádio Česko (A11); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2426/2013) 
posluchače na změny v programech Českého rozhlasu (A12); Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 2425/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko 
(A13); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2420/2013) posluchače na ukončení vysílání 
programu ČRo 6 (A14); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2375/2013) posluchače na 
ukončení vysílání programu Rádio Česko (A15); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 
2397/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko (A16); Rada se 
seznámila se stíţností (č.j. 2399/2013) posluchače na ukončení vysílání programu 
Rádio Česko (A17); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2314/2013) posluchače na 
ukončení vysílání programu Rádio Česko (A18); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 
2310/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko (A19); Rada se 
seznámila se stíţností (č.j. 2333/2013) posluchače na ukončení vysílání programu 
Rádio Česko (A20); Rada se seznámila se stíţnostmi (č.j. 2395/2013 a č.j. 2568/2013) 
posluchačky na ukončení vysílání programu Rádio Česko (A21); Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 2430/2013) posluchače na ukončení vysílání programu Rádio Česko 
(A22); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2394/2013) posluchače na nové logo 
Českého rozhlasu (A23); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2354/2013) posluchače 
na nové logo Českého rozhlasu (A24). 

-  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 
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platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ţádá provozovatele Český rozhlas o podání vysvětlení ve věci odvysílání pořadu 
„Minutová hra“ dne 8. února 2013 od 9:15 na programu Český rozhlas 2 Praha, které 
mohlo být v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. j), podle kterého je provozovatel 
povinen nezařazovat do programů 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. Pro podání vysvětlení Rada stanovuje lhůtu 15 dnů ode dne doručení ţádosti o 
podání vysvětlení (A3). 

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

-  Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti RADIO BONTON a. s. o 
poskytnutí informací. 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 6A 
157/2012-61 ze dne 29. 1. 2013, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/517/zab/MED ze dne 21. 8. 2012. 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Nejvyššího správního soudu České 
republiky čj. 8As 30/2012-31 ze dne 28. 2. 2013, kterým byl zrušen rozsudek Městského 
soudu v Praze čj. 8A 296/2011-40 ze dne 15. 12. 2011, včetně závěru Nejvyššího 
správního soudu České republiky, ţe Rada rozhoduje v licenčním řízení na základě 
správního uváţení, které podléhá přezkumu soudu pouze v tom směru, zda nevybočilo 
z mezí a hledisek stanovených zákonem, zda je v souladu s pravidly logického 
usuzování a zda premisy takového úsudku byly zjištěny řádným procesním postupem. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada prodlouţila provozovateli 4 M Roţnov spol. s r.o., IČ 451 95 579, se sídlem 
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 61, dle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/189/02/2109 ze dne 9. července 2002, k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
o dobu 12 let, na základě ţádosti doručené dne 25. ledna 2013, č.j. 1080, ve znění 
doplnění ze dne 27. února 2013, č.j. 2317. 

-  Rada vydala provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 (licence č.j.: Ru/55/04/805 ve znění 
pozdějších změn ze dne 23. března 2004) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci programu Minimax 
prostřednictvím druţice, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně 
výčtu států, na jejichţ území bude vysílání zcela nebo převáţně směřováno, a to 
zúţením o stát Maďarsko v rozsahu ţádosti č.j.: 2694 ze dne 11. března 2013.  

-  Rada vydala provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, sídlo: 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci sp.zn. 2011/1044/zem/HBN, 2011/1045/fia/HBO a 2011/1046/sve/HBO 
ze dne 13. prosince 2012, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně výše základního kapitálu a vkladu jediného společníka a výše jeho 
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obchodního podílu navýšením na 642 174 000,- Kč aţ 648 034 000,- Kč, dle podání č.j. 
2525 doručeného dne 5. března 2013. 

-  Rada vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Ţertvách 24/132, PSČ 180 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádostech o licenci sp. zn. : 2010/68/KOZ/FTV (ze dne 16. března 2010), 
2008/364/cun/FTV ( ze dne 17. června 2008), 2009/966/KOZ/FTV (ze dne 3.l istopadu 
2009), 2012/658/FIA/FTV (ze dne 30. října 2012), 2011/836/sve/FTV (ze dne 1. 
listopadu 2011), 2009/965/KOZ/FTV (ze dne 3. listopadu 2009), 2008/1554/KOZ/FTV 
(ze dne 17. února 2009), 2012/659/FIA/FTV (ze dne 30. října 2012) ve znění pozdějších 
změn, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
zakladatelské listiny v rozsahu podání č.j.: 2542, ze dne 5. března 2013. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Mgr. Mojmíra Náplavy, advokáta se sídlem se 
sídlem Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště, v zastoupení provozovatele 
regionálního televizního vysílání Českomoravská televizní, s.r.o., IČ: 26032660, 
doručeným elektronicky dne 1. března 2013, č.j.2398, doplněným poštou dne 5. března 
č.j. 2191, ve věci odstranění technických překáţek a obnovení televizního vysílání. 

-  Rada sděluje Mgr. Mojmíru Náplavovi k jeho vyjádření v zastoupení provozovatele 
regionálního televizního vysílání Českomoravská televizní, s.r.o., IČ: 26032660, 
doručeným elektronicky dne 1. března 2013, č.j.2398, doplněným poštou dne 5. března 
č.j. 2191, ve věci odstranění technických překáţek a obnovení televizního vysílání, ţe 
úkony společnosti Českomoravská televizní, s.r.o., zejména ţádosti o změny licenčních 
podmínek, byly činěny platně, neboť je za společnost Českomoravská televizní, s.r.o. 
činil a podepisoval soudem ustanovený opatrovník. 

-  Rada opakovaně vyzývá provozovatele regionálního televizního vysílání 
Českomoravská televizní, s.r.o., IČ: 26032660, ke konkrétní specifikaci technických 
překáţek ve vysílání a ke sdělení plánovaného termínu jejich odstranění. 

-  Rada ţádá společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na 
Ţertvách 24/132, PSČ: 180 00, o sdělení, zda a jaké technické překáţky brání 
provozovateli Českomoravská televizní, s.r.o., IČ: 26032660, k provozování televizního 
vysílání, tedy dle platných licenčních podmínek k připojování do programu Prima love v 
určených vysílacích časech. 

-  Rada konstatovala, ţe opadly technické překáţky ve vysílání, které provozovatelům 
regionálního televizního vysílání RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, 
s.r.o., RTA OSTRAVA, s.r.o. a RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o. a RTA ZLÍN, s.r.o., vznikly v 
souvislosti s ukončením vysílání programu Prima televize a zánikem platnosti licence č. 
012/94, neboť ukončením soudního přezkumu předmětné věci správními soudy, byla 
vyřešena předběţná otázka, která vyvolávala právní nejistotu, a za současného stavu 
jiţ nic právně ani fakticky nebrání těmto provozovatelům učinit potřebné kroky k 
obnovení televizního vysílání dle platných licencí. 

-  Rada sděluje provozovatelům regionálního televizního vysílání RTA JIŢNÍ MORAVA, 
a.s, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA OSTRAVA, s.r.o. a RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o. 
a RTA ZLÍN, s.r.o., ţe dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Rada můţe 
odejmout licenci provozovateli vysílání s licencí, pokud po zahájení vysílání v průběhu 
kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.  

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. a) a f) zákona č. 231/2001  
Sb., v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., rozhodla zahájit s 
provozovatelem převzatého vysílání, společností Digital Broadcasting s.r.o., IČ 
26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, správní řízení pro 
moţné porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe provedl změny v seznamu společníků bez předchozího oznámení a 
zaregistrování Radou a ţe nedošlo k nápravě ve stanovené lhůtě, přičemţ podle 
ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., změna můţe být provedena poté, co ji 
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Rada zaregistrovala; Rada stanovuje provozovateli lhůtu k písemnému vyjádření dle § 
134 zákona č. 500/2004 Sb., do 30 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení řízení. 

-  Rada zastavila podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o ţádosti 
provozovatele, společnosti ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se sídlem Brno, Pálavské 
náměstí 11, PSČ 628 00, ze dne 4. března 2013, č.j. 2439, týkající se oznámené změny 
skutečností uváděných v přihlášce o registraci, a to změny územního rozsahu 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, neboť byla podána ţádost 
právně nepřípustná tím, ţe je poţadováno rozšíření územního rozsahu převzatého 
vysílání o katastrální území a okresy Slovenské republiky, tj. mimo území České 
republiky vymezené podle zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada informuje provozovatele, společnost ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se sídlem 
Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, ţe oprávnění k provozování převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů na území Slovenské republiky podléhá 
podle zákona č. 308/2000 Z.z., o vysielaní a retransmisii v platném znění, rozhodnutí 
Rady pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se 
sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů č.j. FIA/2690/2012/, spis. zn.: 2012/524/FIA/ORI ze 
dne 31. července 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření 
o české televizní programy Prima ZOOM, SMÍCHOV, Telka a fanda, v rozsahu dle 
podání doručeného dne 4. března 2013, č.j. 2439. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s.r.o., IČ 25519051, sídlo: 
Brno 28, Štefáčkova 2384/7, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/29/98 ze dne 20. května 1998, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: HOROR 
FILM, Telka; dle podání č.j. 2188 doručeného dne 24. února 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 
562262, sídlo: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: FAJNROCK TV, HOROR FILM, kinoSvět, Film Europe Channel; české 
rozhlasové programy: ČRo junior, ČRo Plus/Jazz; v zařazení jiţ zaregistrovaných 
programů v HD kvalitě: SPORT2, fanda, Nova Cinema, SMÍCHOV, Telka, MTV, Prima 
COOL, Prima ZOOM, Prima love ; dle podání č.j. 2190 doručeného dne 22. února 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ 
46709584, sídlo: Kadaň 1, Kpt. Jaroše 1477/0, PSČ 432 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní 
program Telka ; dle podání č.j. 2141 doručeného dne 21. února 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s.r.o., IČ 25847112, sídlo: 
Nový Jičín, ul. K Nemocnici 18, PSČ 741 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/26/01 ze dne 13. března 2001, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Prima 
ZOOM, SMÍCHOV, Telka, Inzert TV, ŠLÁGR TV; dle podání č.j. 2282 doručeného dne 
26.2.2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 
26839407, sídlo: Ostrava 8, Stavební 992/1, PSČ 708 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
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vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2012/503/zem/DIG ze dne 31. 
srpna 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
televizní programy: fanda, TV Pohoda, Inzert TV, SMÍCHOV, Telka, NOVA HD; dle 
podání č.j. 2441 doručeného dne 1. března 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 
28991800, sídlo: Praha 1, Na poříčí 1079/3, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2012/767/sve/ADM, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Retro 
Music Television, kinoSvět, regionalnitelevize.cz; rozhlasový program Radio Dechovka; 
dle podání č.j. 2440, doručeného dne 1. března 2013. 

-  Rada se seznámila s ţádostí provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 
24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha1, o stanovení programu 
regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen ve veřejném zájmu 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání ve 
smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., doručené dne 5. března 2012, č.j. 2540, a 
sděluje ţadateli, ţe se podanou ţádostí bude dále zabývat 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/888/DRD/FTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu příspěvku Pořádný poprask vyvolal komunista Jaromír Petelík, 
odvysílaného v rámci pořadu Zprávy FTV Prima dne 27. října 2012 od 18:55 hodin na 
programu Prima Family. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/83/had/MUC provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Wobenzym premiérově vysílané dne 9. září 2012 od 8:53:32 hodin na 
programu fanda. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/853/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu úseku vysílání programu Nova ze dne 20. srpna 2012 od 
01:00 do 02:00 hodin. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/4/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu úseku vysílání programu Nova ze dne 2. října 2012 od 01:00 
do 02:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Inzert TV v 
časovém úseku od 14:00 do 22:00 hodin ze dne 14. února 2013. 

-  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 InzertMax s.r.o. (IČ: 28894880, sídlo: Perucká 2525/21b, PSČ 120 00 
Praha 2 - Vinohrady) na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, ţe ve dne 14. února 2013 od 14.00 do 22.00 hodin neposkytoval 
divákům programu Inzert TV 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. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za prosinec 2012. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční sluţby 
Finská půjčka od společnosti Ferratum, premiérově vysílanou dne 15. prosince 2012 od 
10:54:39 hodin na programu Pětka. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 19. března 2013 zahájit se zadavatelem 
reklamy společností EUROCAT, spol. s r.o., IČ: 251 14 972, sídlem Mezi Vodami 1955, 
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Praha 4, PSČ 143 00 správní řízení z moci úřední, neboť zadáním obchodního 
sdělení/reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., na produkt GEL MODEL 
PREMIUM, odvysílané dne 18. prosince 2012 v 15:41:12 hodin na programu Pětka v 
rámci teleshoppingového bloku, se dopustil moţného porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť tvrzeními obsaţenými v této reklamě mohlo dojít k 
uvádění v omyl přisuzováním doplňku stravy - potravině vlastností prevence a léčby 
nebo vyléčení lidských onemocnění, jelikoţ byla tímto obchodním sdělením 
prezentována souvislost mezi uţitím přípravku GEL MODEL PREMIUM a léčbou 
pacientů trpících kloubními potíţemi spojenými s bolestí a artrózou.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 19. března 2013 zahájit s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním oznámení o sponzorování programu RWE s 
premiérou dne 14. prosince 2012 od 12:34:00 hodin, Allianz s premiérou 14. prosince 
od 21:29:27 hodin a Orea hotels s premiérou 14. prosince 2012 od 8:30:39 hodin v 
rámci upoutávek na pořad „Sněţní hrdinové. S ČT sport na vrchol 3“ na programu ČT 
sport se mohl dopustit porušení zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu v 
upoutávkách na pořad. 

-  Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních 
programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, Prima family, Prima COOL, Prima love, 
Televize Barrandov a fanda v obdobích 14. – 20. ledna 2013. a 11. – 17. února 2013. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období listopad a sprosinec 2012, která 
pokrývala úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: HBO Europe 
s.r.o./HBO 8. listopadu 10:00:00-20:00:00, 8. prosince 2012; HBO Europe s.r.o./HBO 2 
10. prosince 2012 12:00:00-00:00:00; HBO Europe s.r.o./Cinemax 25. listopadu 2012 
10:00:00-20:00:00; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, společnost s ručením 
omezeným/Disney Channel 9. listopadu 2012/10:00:00-20:00:00, 10. listopadu 2012 
10:00:00-20:00:00, 11. listopadu 2012 12:00:00-20:00:00, 13. listopadu 2012 10:00:00-
14:00:00, 21. listopadu 2012 10:00:00-0:00:00, 27. listopadu 2012 10:00:00-00:00:00, 
12. prosince 08:00:00-20:00:00, 17. prosince 2012 08:00:00-20:00:00; CET 21 spol.s 
r.o./fanda 9. listopadu 2012 18:00:00-00:00:00, 13. listopadu 2012 8:00:00-02:00:00, 16. 
listopadu 18:00:00-02:00:00, 17. listopadu 20:00:00-04:00:00, 8. prosince 2012 
18:00:00-02:00:00, 9. prosince 12:00:00-00:00:00; CET 21 spol.s r.o./nova 11. listopadu 
2012 12:00:00-20:00:00; CET 21 spol.s r.o./MTV 15. listopadu 2012 13:55:00-20:05:00, 
16. listopadu 2012 17:55:00-00:05:00; FILM EUROPE, s.r.o./Doku CS 10. listopadu 
2012 13:55:00-20:05:00, 13. listopadu 2012 11:55:00-20:05:00, 18. prosince 2012 
11:55:00-00:05:00, 19. prosince 2012 11:55:00-00:05:00, 20. prosince 2012 11:55:00-
00:05:00, 21. prosince 2012 11:55:00-00:05:00, 22. prosince 2012 11:55:00-00:05:00; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 10. listopadu 2012 18:00:00-
02:00:00, 12. listopadu 10:00:00-20:00:00; Československá filmová společnost, 
s.r.o./CS film 11. listopadu 2012 14:00:00-20:00:00, 13. listopadu 2012 14:00:00-
22:00:00, 19. listopadu 2012 12:00:00-22:00:00, 120. listopadu 2012 12:00:00-22:00:00, 
22. listopadu 2012 12:00:00-20:00:00, 5. prosince 2012 12:00:00-00:00:00, 6. prosince 
2012 12:00:00-00:00:00, 9. prosince 2012 12:00:00-00:00:00; Metropol TV, spol. s 
r.o./TV Pětka 14. listopadu 2012 18:00:00-02:00:00, 22. listopadu 2012 09:55:00-
00:00:00; Chello Central Europe s.r.o./Spektrum 15. listopadu 2012 10:00:00-20:00:00, 
18. listopadu 2012 15:00:00-22:00:00, 7. prosince 2012 10:00:00-22:00, 12 prosince 
2012 10:00:00-22:00; Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television 18. listopadu 2012 
23:55:00-23:05:00, 7. prosince 2012 21:00:00-20:00:00, FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
love 20. listopadu 2012 17:55:00-02:05:00; Stanice O, a.s./O (óčko) 23. listopadu 2012 
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9:55:00-16:05:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./Šlágr TV 5. prosince 2012 12:00:00-20:00:00, 
6. prosince 2012 12:00:00-20:00:00; SAT Plus, s.r.o./HD Plus 11. prosince 2012 
00:00:00-12:00:00, ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport 30. prosince 2012 00:00:00. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 
spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, IČ: 458 00 456, správní 
řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb., 
protoţe odvysíláním upoutávky na pořad Hotel Lolita dne 9. listopadu 2012 v 19:50 
hodin na programu fanda se provozovatel vysílání mohl dopustit ohroţení psychického 
a mravního vývoje dětí a mladistvých tím, ţe se v uvedené ukázce objevilo několik 
obnaţených souloţících párů se zřetelnými kopulačními pohyby. Upoutávka tedy můţe 
působit návodným dojmem a rovněţ můţe vést k předčasnému probuzení zájmu o 
sexuální oblast. Upoutávka navíc jasně specifikovala, kdy je moţné prezentované scény 
zhlédnout v daleko větším rozsahu, coţ její nebezpečnost zvyšuje, jelikoţ můţe 
motivovat mladistvé ke sledování pořadů v nočních hodinách. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 24.2. – 7.3. 2013 a týkajících se těchto pořadů (26 podání): Česká 
televize, ČT1, Reportéři ČT, 25.2.2013; Nespecifikovaný provozovatel, reklama 
Bellasin; Česká televize, ČT1, Studio 6, 12.2.2013; FTV Prima, spol. s r.o., Prima 
family, Zprávy TV Prima, 28.2.2013; Česká televize, Události, 6.3.2013 a Nova, TN, 
6.3.2013-reportáţe o setkání Klaus-Gašparovič; Česká televize, ČT1, Nevinné lţi, 
24.2.2013; Česká televize, ČT1, Události, 1.3.2013; Česká televize, ČT2, Největší 
tankové bitvy, 5.3.2013; Česká televize, ČTsport, přenosy z mistrovství světa v 
klasickém lyţování; CET 21 spol. s. r.o., Nova, Televizní noviny, 3.3.2013; CET 21 spol. 
s. r.o., Nova, Televizní noviny, 5.3.2013; CET 21 spol. s. r.o., Nova, Televizní noviny, 
27.2.2013; Česká televize, ČT2, Tady je Šloufovo, 23.2.2013; CET 21 spol. s. r.o., 
Nova, Na vlastní oči, 27.2.2013; CET 21 spol. s r.o., Nova, Casino Royale, 2.3.2013; 
Nespecifikovaný provozovatel, obchodní sdělení firmy WS International; 
Nespecifikovaný provozovatel, problematika labellingu; Česká televize, ČT24, Politické 
spektrum, 9.3.2013; Česká televize, ČT1, Události během prezidentské kampaně; FTV 
Prima, spol.s r.o., Show Jana Krause během prezidentské kampaně; Metropol TV, spol. 
s r.o., TV Pětka, Sexy šance; Česká televize, obecná stíţnost na zpravodajství a 
publicistiku.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a), g) 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, rozhodla zahájit s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, správní 
řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáţe Exekutorka se vzdala odměny, 
dne 25. února 2013 ve 21:50 hodin na programu ČT1, se mohl dopustit porušení 
povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Autoři reportáţe vyslovují podezření nad údajně nestandardním 
jednáním exekutorky, která se vzdala odměny, ačkoli měli v době natáčení k dispozici 
informaci, která můţe být vysvětlením počínání exekutorky, ţe totiţ dluţník dluh uhradil 
sám a bez přičinění exekutorky. Zamlčením této informace mohlo dojít k zásadnímu 
zkreslení celé věci. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost Walmark, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec, 
Oldřichovice 44, PSČ 739 61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti ve věci obchodního sdělení na přípravek Bellasin 
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(která je součástí této ţádosti), odvysílaného v premiéře dne 11. 1. 2013 od 6:49:03 
hodin na programu TV Paprika. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

-  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 19. března 2013 toto 
rozhodnutí: Rada vydala provozovateli, ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem 
Dubné 158, 373 84 Dubné, souhlas se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o 
udělení licence spis. zn.: 2012/432/zem/ŠLÁ ze dne 17. července 2012, spočívající ve 
změně programové skladby v rozsahu dle ţádosti doručené Radě dne 25. února 2013, 
č.j. 2206/2013. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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 § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 19. března 2013 rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, pokutu dle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 200 
000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáţe „Příručka poradí, co do kostela“, dne 24. srpna 2012 
od 19:30 hodin na programu Nova, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti, konkrétně zohledněním pouze jednoho pohledu na danou problematiku, 
ignorováním případných argumentů protistrany, která nedostala v reportáţi odpovídající 
prostor, a nezasazením do kontextu běţné praxe v zahraničí (jakoţto u jiných 
náboţenství) či ustálených pravidel oblékání na kulturně-společenských akcích, čímţ 
došlo k manipulaci s divákem směřující k vytvoření názoru, ţe pravidla odívání do 
kostela jsou jednoznačně nesmyslně omezující aţ extremistická (zejména pak 
vyjádřením odborníka na extremismus). 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 2012710. 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 2012710. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 19. března 2013 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. 
příspěvku, v němţ byl zveřejněn obsah podvrţeného falešného záznamu rozhovoru 
členů prezidentovy ochranky během útoku na prezidenta Klause, dne 30. září 2012 od 
19.30 hodin na programu Nova, z důvodu absence předchozího typově shodného 
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se 
sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku, v němţ byl 
zveřejněn obsah podvrţeného falešného záznamu rozhovoru členů prezidentovy 
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ochranky během útoku na prezidenta Klause, dne 30. září 2012 od 19.30 hodin na 
programu Nova se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně 
tím, ţe zveřejnil obsah údajného rozhovoru mezi členy prezidentovy ochranky, který měl 
být veden v okamţiku útoku na prezidenta Klause, aniţ by si adekvátně ověřil 
autenticitu tohoto záznamu. Provozovatel tak uvedl informace o průběhu ochrany 
prezidenta v okamţiku útoku, které byly neověřené a o nichţ bylo moţné pochybovat, o 
čemţ provozovatel neinformoval. Na základě tohoto neověřeného záznamu komunikace 
ochranky prezidenta pak provozovatel mimo jiné dovozoval nepodloţené závěry 
(„Záznam potvrzuje, ţe víc neţ útočník ochranku zajímali novináři a hlavně štáb televize 
Nova.“) a přikládal záznamu průkaznou hodnotu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení upozornění. 

-  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 19. března 2013 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Metropol TV, 
spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4, pořádkovou pokutu 
ve výši 5 000,- Kč,neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k obsahu stíţností na 
pořad Sexy šance odvysílaného dne 10. prosince 2012 od 00:03 hodin na programu 
Pětka, na výzvu Rady č.j. RUD/270/2013, doručenou dne 24. 1. 2013. 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 201361. 

-  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 zastavila 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 
moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit tím, ţe dne 11. dubna 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad 
Události, resp. příspěvek Nutnost, nebo obchod s kamarády?, neboť porušení zákona 
nebylo prokázáno.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost MedicProgress, a.s. 28962338 955/0 Olomouc 9 
77900 Česká republika, jakoţto zadavatele, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to z jakého důvodu neuvedl v obchodním 
sdělení Mobivenal (označení sponzora pořadu) premiérově odvysílaném dne 27. září 
2012 od 21:41:00 hodin na programu Prima family zákonný text "doplněk stravy". Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 101/2012 – 
34, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 8 A 44/2010-93, a 
rozhodnutí Rady č.j. 8683/2009, kterým byla udělena pokuta 100 000,- Kč provozovateli 
Česká televize za odvysílání pořadu Černé ovce, respektive reportáţe Zeď, dne 13. 
ledna 2009 od 12.35 hodin na programu ČT 24, jímţ došlo k porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. tím, ţe předmětná reportáţ neposkytla divákovi veškeré 
informace potřebné k tomu, aby si na věc mohl utvořit vlastní názor, čímţ porušil 
povinnost poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření 
názorů. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 
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2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 19. března 2013 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Černé ovce, 
respektive reportáţe Zeď, dne 13. ledna 2009 v 12:35 hodin na programu ČT1, z 
důvodu uplynutí prekluzivní subjektivní lhůty pro uloţení pokuty podle ustanovení § 61 
odst. 1 věty první zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 000 27 383, se 
sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Černé ovce, respektive 
reportáţe Zeď, dne 13. ledna 2009 v 12:35 hodin na programu ČT1. Porušení 
povinnosti spočívalo v tom, ţe předmětná reportáţ neposkytla divákovi veškeré 
informace potřebné k tomu, aby si na věc mohl utvořit vlastní názor. Tvůrci reportáţe se 
soustředili na vydaná rozhodnutí a jejich změnu a postup úřadů nazvali „ţonglováním s 
právními předpisy a hrátkami s trpělivostí“. Zcela však opomenuli fakt, ţe stavebník 
nedodrţel stavební podmínky a sám tak způsobil vzniklou situaci. Tvůrci reportáţe 
zároveň opomenuli, ţe stavební řízení je dvoustupňové, a směšovali řádné opravné 
prostředky s opravnými prostředky mimořádnými. Předmětná reportáţ byla vystavěna 
na tom, ţe stavebníku domu bylo ublíţeno postupem jeho sousedů a rozhodováním 
příslušných orgánů, aniţ by bylo přihlédnuto ke skutečnosti, ţe sousedé stavebníka jsou 
stavbou dotčeni na svých právech, a proto jsou účastníky stavebního řízení a mají 
rovněţ svá práva, včetně podání řádných i mimořádných opravných prostředků, a 
objasněno (uvedeno), z jakých důvodů odvolací orgán prvostupňové rozhodnutí zrušil. 
V reportáţi bylo zároveň uţito spekulativních a nepodloţených tvrzení, ţe soud by dal 
za pravdu stavebníkům. Tím, ţe se na základě uvedeného reportáţ stavěla bez výhrad 
na stranu stavebníka domu, došlo k porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem 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, jímţ 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, jímţ 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 lyţí „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.  

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti 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, jímţ 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 



 

15 

 

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, jímţ 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 lyţí „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.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2013, č. j. 
3 As 79/2012 – 54, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost společnosti EURO RSCG, a. 
s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2012, č. j. 7 Ca 35/2009 – 33, 
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 26. 8. 2008, č. j. 
had/8097/08 o uloţení pokuty ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 5a odst. 5 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy na humánní, volně prodejný 
léčivý přípravek Strepsils, produkt Med a citron, která byla premiérově vysílána dne 1. 1. 
2008 v 11:59:04 hod. na programu Nova. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize ze dne 1. 
března 2013 na ţádost o podání vysvětlení č.j. LOJ/425/2013 k obsahu stíţnosti na 
reportáţ „Nové restituční spory“ odvysílané dne 23. prosince 2012 v rámci zpravodajské 
relace Události od 19:30 hodin na programech ČT1 a ČT24. 

-  Rada se seznámila se sdělením maďarského regulátora, NMHH, ve věci vysílání 
teleshoppingu nabízejícího produkt Abexine. gel.  

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele OIK TV s.r.o., IČ 25927281, 
sídlem Trávník 1906/0, Česká Třebová 2, PSČ 560 02, umístěné na internetové adrese 
www.oik.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 
Sb. 

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, 
sídlem Prokopova 26, Plzeň, PSČ 301 00, umístěné na internetové adrese 
www.r1zak.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 
132/2010 Sb.  

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele ČESKÁ REGIONÁLNÍ 
TELEVIZE - ČRTV s.r.o., IČ 28575318, sídlem Bystré 1323, Frenštát pod Radhoštěm, 
PSČ 744 01, umístěné na adrese www.crtv.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na 
vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele GENUS TV a.s., IČ 
48291927, sídlem Rumunská 655/9, Liberec 4, PSČ 460 01, umístěné na adrese 
www.genusplus.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 
132/2010 Sb.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně 
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele GENUS TV 
a.s., IČ 48291927, sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, o podání 
vysvětlení, zda je nemoţnost zobrazení internetových stránek na adrese 
www.r1genus.cz pouze dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání R1 GENUS ukončil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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) poţádala společnost Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, 
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Radlická 608/2, PSČ 150 00, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti na reklamní spot Zboţí.cz. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada postoupila v souladu s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Magistrátu hl.m. 
Prahy - ţivnostenskému a občanskoprávnímu odboru zjištění týkající se obchodního 
sdělení mall.cz prezentovaného na internetových stránkách www.seznam.cz dne 5. 
března 2013, které dává do souvislosti léčbu chřipky, případně preventivní účinky proti 
tomuto onemocnění, s uţitím potraviny doplňku stravy, coţ je v moţném rozporu s § 5d 
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje uvádění v omyl 
přisuzováním léčebných či preventivních účinků potravině (doplňku stravy).  

 

 

V Praze dne 21. 3. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


