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Tisková zpráva z 6. zasedání, konaného dne 18. 3. 2014  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání 
projednala 56 bodů programu.  

Rada udělila společnosti NTV cable s.r.o. licenci k provozování místního televizního 
vysílání programu NTV info šířeného prostřednictvím kabelových systémů a společnosti 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o. licenci k provozování zemského celoplošného digitálního 
televizního vysílání programu ŠLÁGR TV 2 šířeného prostřednictvím vysílačů. 

Na 6. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souborů 
technických parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 100 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 100 W projednala se žadateli 
otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního 
řízení. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, souřadnice 
WGS 84: 17 56 45 / 49 41 13, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 
47 / 49 48 20, Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 34 
44 / 49 31 45, Hynčice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 50 12 / 49 37 43, 
Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 02 15 / 50 44 06 a Ústí 
nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 58 13 / 50 40 01 se 
lhůtou pro doručení žádostí do 9. května 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 49 36 01 se lhůtou pro doručení žádostí do 9. 
května 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 
107,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 48 35 / 49 03 32 se lhůtou pro doručení 
žádostí do 2. května 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice město 98,5 MHz / 
250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30 se lhůtou pro doručení žádostí do 2. 
května 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Barvičova 100,8 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 08 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 2. května 2014. 
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-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 2 97,1 / 100 
W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. 
dubna 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 6 
92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 09 06 / 50 43 30 se lhůtou pro doručení 
žádostí do 25. dubna 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Velké Meziříčí 7 105,7 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 59 38 / 49 20 46 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 25. dubna 2014. 

-  Rada přijala usnesení: Správní poplatek ve výši 25 000,– Kč zaplacený společností 
Route Radio s. r. o. se sídlem Stavební 1/992, 708 00 Ostrava-Poruba, identifikační 
číslo 27852474, za podání žádosti o prodloužení doby platnosti licence k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence udělena rozhodnutím sp. zn. 
2008/934/zab ze dne 16. 12. 2008) prostřednictvím pozemních vysílačů, se nevrací. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 1866/2014) posluchače na rušení pořadů lidové a 
dechové hudby na programu ČRo 2 - Dvojka; Rada se seznámila s potvrzením (č.j. 
1822/2014) Rady Českého rozhlasu o převzetí postoupených podnětů; Rada se 
seznámila s analýzou pořadu "Noční mikrofórum", který byl odvysílán dne 11. února 
2014 od 22:30 hodin na programu ČRo 2 - Dvojka a v jehož rámci byl odvysílán 
rozhovor s paní Helenou Fuchsovou a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se 
zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stížností (č.j. 1602/2014) posluchače 
na pořad „Pomsta je sladká“, který byl odvysílán dne 27. února 2014 od 6:55 hodin na 
programu Fajn radio; Rada se seznámila se stížností (č.j. 1865/2014) posluchače na 
pořad „Ruda z Ostravy“, který byl odvysílán dne 5. března 2014 od 13:45 hodin na 
programu FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stížností (č.j. 1864/201) posluchače 
na údajně klamavou reklamu, která byla odvysílána např. dne 5. března 2014 od 14:35 
hodin na programu Radio Beat. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 6. března 2014, 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 105,0 MHz Zlín) dne 6. března 2014, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program City 93.7 FM; 93,7 MHz Praha) dne 6. března 2014, 
HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne 6. března 2014, První 
rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 6. března 2014, Radio 
Investments s.r.o.. (program Kiss jižní Čechy; 97,7 MHz Jižní a Střední Čechy) dne 6. 
března 2014 a JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; 99,9 MHz Ostrava) 
dne 6. března 2014. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlík provozovatele Česká 
rozhlasová, s.r.o. ze dne 25. 2. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání 
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada podle ustanovení § 56 správního řádu a podle ustanovení § 24 zákona č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ustanovila PhDr. 
Wandu Dobrovskou, narozenou 4. 2. 1954, znalkyní, které se ukládá vypracovat do 30. 
4. 2014 písemný znalecký posudek ve věci posouzení, zda vysílání rozhlasové stanice 
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY dne 20. 9. 2013 v čase od 0.00 do 24.00 hodin 
odpovídalo vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby ve znění 
„Hudebně informační program, lidová hudba – lidové rádio“ a zda podíl country hudby a 
folku ve vysílání rozhlasové stanice RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY dne 20. 9. 2013 
v čase od 0.00 do 24.00 hodin činil 50-70 % z celkového hudebního vysílání. 
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-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti JENA - nábytek, s.r.o. dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stížnosti ve věci obchodního 
sdělení na akční nabídku „akční sleva 33% na vše v termínu do 11. února 2013“, která 
byla odvysílána dne 8. února 2013 v 7:53:29 hodin a 13:51:40 hodin na programu 
Frekvence 1. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti UNICARS CZ s.r.o. dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stížnosti ve věci obchodního 
sdělení na akci Tiger night, která byla odvysílána na programu Rock Max např. dne 12. 
prosince 2011 v časech v 8:39:36 hodin, 11:19:06 hodin a 15:38:03 hodin. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti BIORA, s.r.o. dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci obchodního sdělení na kosmetický 
přípravek Biohar, která byla odvysílána na programu EVROPA 2 dne 18. února 2013 v 
časech v 8:56:41 hodin, 11:49:11 hodin a 17:51:09 hodin. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti NTV cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo: Napajedla, 
Masarykovo náměstí 87/0, PSČ 763 61, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; označení (název) programu: NTV info; základní programová specifikace: 
Program NTV info je informační program místního významu; časový rozsah vysílání: 24 
hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: k.ú.: 701572 
Napajedla, 724882 Pohořelice u Napajedel, 710024 Oldřichovice u Napajedel, 663379 
Karlovice u Zlína - okres Zlín; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti č.j. 539 
doručené dne 23. ledna 2014, ve znění doplnění ze dne 7. února 2014, č.j. 1044.  

-  Rada udělila společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 
158, PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského 
celoplošného digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; 
označení (název) programu: ŠLÁGR TV 2; základní programová specifikace: 
teleshoppingová a reklamní televize; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti ze dne 
16. ledna 2014, č.j.388, ve znění doplnění ze dne 21. února 2014, č.j. 1540. 

-  Rada prodloužila provozovateli Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 
26318491, se sídlem Chodov, náměstí ČSM 1022, PSČ 357 35, podle § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/70/02/921 ze dne 5. března 
2002, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, o dobu 12 let. 

-  Rada upozorňuje podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů AIDEM a.s., IČ: 276 95 964, se 
sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00 (licence sp. zn.: 
2008/166/sve/AID, č.j.: sve/1519/08 ze dne 26. února 2008), na porušení § 21 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil a nedoložil změnu 
členů dozorčí rady v zákonné lhůtě a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, 
se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T, DVB–T2, DAB; územní rozsah vysílání: Regionální síť 8: 
České Budějovice, dle individuálního oprávnění č. 198397/PT a mapy pokrytí; Plzeň 
město, dle individuálního oprávnění č. 202111/PT a mapy pokrytí; Olomouc, dle 
individuálního oprávnění č. 202129/PT a mapy pokrytí; Karlovy Vary, dle individuálního 
oprávnění č. 201609/PT a mapy pokrytí; Praha město, dle individuálního oprávnění č. 
198398/PT a mapy pokrytí; Pardubice TKB, dle individuálního oprávnění č. 204394/PT 
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a mapy pokrytí; Ústí nad Labem, dle individuálního oprávnění č. 204395/PT a mapy 
pokrytí; Liberec – město, dle individuálního oprávnění č. 205984/PT a mapy pokrytí; 
Jihlava – Rudný, dle individuálního oprávnění č. 206458/PT a mapy pokrytí; Brno – 
město, dle individuálního oprávnění č. 204102/PT a mapy pokrytí; Hradec Králové - 
Hoděšovice, dle individuálního oprávnění č. 204093/PT a mapy pokrytí; Zlín, dle 
individuálního oprávnění č. 205390/PT a mapy pokrytí; Regionální síť 1D, DAB – III. TV. 
pásmo: Praha – Strahov, dle individuálního oprávnění č. 204278/DA a mapy pokrytí; 
L02, DAB – L-band: Praha – město, dle individuálního oprávnění č. 196606/DA a mapy 
pokrytí; programová nabídka: a) televizní programy české: Film Europe Channel; b) 
televizní programy zahraniční: EUROSPORT; v rozsahu přihlášky k registraci ze dne 
28. srpna 2013, č.j.: 8719 ve znění upřesnění a doplnění ze dne 23. října 2013, č.j.: 
10678, 20. prosince 2013, č.j.: 12873 a 27. února 2014, č.j.: 1605.  

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 286 96 921, 
se sídlem Most - Velebudice, Obchodní 41, PSČ 434 01, jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů; územní rozsah 
vysílání: Most Široký Vrch, dle Individuálního oprávnění vydaného Českým 
telekomunikačním úřadem č. 200819/PT a diagramu využití rádiových kmitočtů č.j.: 
ČTÚ-19 832/2013; programová nabídka: televizní programy české: ŠLÁGR TV, TV 
Regina, kinoSvět v rozsahu přihlášky k registraci ze dne 28. února 2014, č.j.: 1730. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., zrušila 
provozovateli převzatého vysílání Nej TV Broadcasting s.r.o., IČ 48394980, sídlo: 
Praha, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, registraci č.j. Rgp/26/97 ze dne 13. srpna 1997 
na jeho žádost, a to ke dni 1. března 2014; dle podání č.j. 1603 doručeného dne 27. 
února 2014 a č.j. 1792 doručeného dne 3. března 2014. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, (registrace sp. zn.: 
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008) se změnou členů dozorčí 
rady společnosti, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu podání ze dne 25. 
února 2014, č.j.: 1567. 

-  Rada upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se 
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, (registrace sp. zn.: 
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008) podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že Radě neoznámil změnu v osobách dozorčí rady ve lhůtě stanovené zákonem a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 
28991800, sídlo: Praha, Ortenovo náměstí 1571/15, PSČ 170 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2012/767/sve/adm ze 
dne 31. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
český televizní program Harmonie TV; v rozsahu dle podání č.j. 1606 doručeného dne 
26.února 2014. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Nej TV a.s., IČ 28128338, sídlo: 
Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 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. 2010/1307/zem/NEJ, ze dne 21. prosince 
2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: ČT :D, ČT art, HOROR FILM, KinoSvět, MUZIKA CS, Prima love, Telka, 
Nickelodeon; zahraniční televizní programy: Animal Planet, Auto Motor und Sport 
Channel, Boomerang, TLC, Euronews, Nat Geo Wild; v rozsahu dle podání č.j. 1650 
doručeného dne 28. února 2014. 
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-  Rada se seznámila se Zprávou o plnění opatření aktualizované Státní politiky v 
elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o 
naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/53/had/San provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení „moje lékárna“, premiérově odvysílaného dne 7.10.2013 v 
čase 6:33:58 hodin na programu Prima. V rámci reklamního spotu je propagován 
registrovaný léčivý přípravek (Brufen). 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/2/had/TER provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení „HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY“, premiérově 
odvysílaného dne 23. 9. 2013 v čase 10:00:34 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/954/had/san provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení MAGNE B6 (tablety a stick pack), odvysílaného dne 19. 
srpna 2013 v čase 13:05:10 hodin na programu Prima. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Prima ZOOM provozovatele FTV Prima, 
spol. s r.o. ze dne 24. ledna 2014 z časového úseku 10.00–22.00 hodin.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Telka provozovatele CET spol. s r.o. ze dne 
24. ledna 2014 z časového úseku 10.00–22.00 hodin.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova sport ze 
dne 8. ledna 2014 od 12.00 do 22.00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla v pořadu Element, 
vysílaném dne 8. ledna 2014 od 18.20 hod. na programu Nova sport, uveřejněna loga 
subjektů Skullcandy (v 00.03.18 hod. od začátku pořadu) a Smith Optics (v 00.04.00 
hod. od začátku pořadu), které nebyly na začátku pořadu v označení sponzorů uvedeny 
jako sponzoři pořadu, a to s přihlédnutím k faktu, že tato loga byla zařazena do vysílání 
pořadu totožným způsobem jako loga subjektů označených na začátku pořadu jako 
sponzoři. 

-  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 ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766, se sídlem České Budějovice, 
Bezdrevská 1082/9, PSČ 37011, jakožto provozovatele televizního programu 
INFOKANÁL ELSAT, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 
231/2001 Sb., jelikož divákům neumožnil jednak snadný, přímý a trvalý přístup k 
základnímu údaji o provozovateli televizního vysílání, jímž je identifikační číslo, jednak 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766, se sídlem České Budějovice, 
Bezdrevská 1082/9, PSČ 37011, jakožto provozovatele televizního programu 
INFOKANÁL ELSAT, o podání vysvětlení, zda zařadil informace o multikinu Cinestar a 
1. centrum zdravotně postižených JČ o.s. do vysílání za úplatu či obdobnou 
protihodnotu, a pokud nikoliv, jakým způsobem dle něj jejich zařazení odpovídá 
licenčním podmínkám uvedeného televizního programu. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti. 
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-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Televizní 
informační kanál Bohumín (TIK) provozovatele Spáčil Marek (obchodní firma: Marek 
Spáčil - TV - Marko) v časovém úseku od 00:00 do 24:00 ze dne 17. a 18. ledna 2014. 

-  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 Spáčil Marek (obchodní firma: Marek Spáčil - TV - Marko), sídlo: 
Šunychelská 980, Bohumín, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 17. a 18. ledna 2014 neposkytoval divákům programu 
Televizní informační kanál Bohumín (TIK) snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele Spáčil Marek (obchodní firma: Marek Spáčil - TV - Marko), sídlo: 
Šunychelská 980, Bohumín, o podání vysvětlení, jestli se v případě sdělení videotextu 
Nebytové prostory k podnájmu, odvysílaného v čase záznamu 0:00:16-0:00:35, 0:04:45-
0:05:05, 0:58:00-0:58:30, 1:46:28-1:46:58 a 2:15:53-2:16:23 hodin, jedná o sdělení 
vysílané za úplatu či jinou protihodnotu.  

-  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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem: Americká 2454/49, 
30100 Plzeň 1, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti 
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů 
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na 
písemnou výzvu je zapůjčit Radě, kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady 
o zapůjčení záznamů programu TV Mariánské Lázně ze dnů 17. a 18. ledna 2014 poslal 
DVD nosič neobsahující záznam vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 10 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s materiálem vyhodnocujícím zpřístupňování televizního vysílání 
osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2013.  

-  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, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na programu ČT sport neopatřil alespoň 70 
% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým 
postižením, jelikož v roce 2013 na programu ČT sport opatřil skrytými nebo otevřenými 
titulky pro osoby se sluchovým postižením 35,4 % odvysílaných pořadů.  

-  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, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na programu ČT2, ČT24 a ČT sport 
nezpřístupnil alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, 
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jelikož v roce 2013 na programu ČT2 zpřístupnil prostřednictvím audiopopisů pro osoby 
se zrakovým postižením 5,3 % odvysílaných pořadů, na programu ČT24 zpřístupnil 
prostřednictvím audiopopisů pro osoby se zrakovým postižením 6,1 % odvysílaných 
pořadů a na programu ČT sport zpřístupnil prostřednictvím audiopopisů pro osoby se 
zrakovým postižením 7,9 % odvysílaných pořadů.  

-  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., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na každém ze svých celoplošných 
televizních programů šířených prostřednictvím pozemních vysílačů - NOVA, Nova 
Cinema, fanda, SMÍCHOV a TELKA - neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů 
skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň 2 % 
vysílaných pořadů nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením.  

-  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 FTV 
Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, 18000, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že v roce 2013 na každém ze svých celoplošných televizních programů 
šířených prostřednictvím pozemních vysílačů – Prima (dříve Prima family), Prima 
COOL, Prima love a Prima ZOOM - neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými 
nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných 
pořadů nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením.  

-  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 
Regionální televize CZ s.r.o., se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 
24141372, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na programu 
regionalnitelevize neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými 
titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů 
nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením.  

-  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 Digital 
Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 
708 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na programu Retro neopatřil 
alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se 
sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů nezpřístupnil pro osoby se 
zrakovým postižením.  

-  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 Stanice 
O, a.s., IČ:26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00,, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2013 na programu Óčko Expres a Óčko Gold 
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neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se 
sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů nezpřístupnil pro osoby se 
zrakovým postižením.  

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programech regionalnitelevize.cz a V1 z 15. února 2014, 19:00 - 22:00 
hodin.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání Regionální televize CZ 
s.r.o., IČ: 24141372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, 
na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti 
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 15. února 
2014 na programu regionalnitelevize.cz v časovém rozmezí 19:00 – 22:00 hodin 
odvysílal blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 19:23:56 hodin o hladině 
hlasitosti -25,4 LUFS, označení sponzora zařazené do vysílání od 19:24:29 hodin o 
hladině hlasitosti -25,2 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:03:49 
hodin o hladině hlasitosti -24,3 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 
21:20:52 hodin o hladině hlasitosti -24,7 LUFS a označení sponzora zařazené do 
vysílání od 21:28:12 hodin o hladině hlasitosti -24,9 LUFS – tedy pět bloků obchodních 
sdělení (samostatných obchodních sdělení), jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány 
na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení tohoto 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 (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele programu regionalnitelevize.cz, 
společnost Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, 
Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, zda všechna obchodní sdělení, 
která byla v rámci tří reklamních bloků odvysílána dne 15. února 2014 v hodinovém 
úseku 21:00 – 22:00 hodin na programu regionalnitelevize.cz a která byla od ostatního 
vysílání na začátku i na konci každého bloku oddělena znělkou/předělem, jsou 
reklamou, respektive naplňují definiční znaky reklamy. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání Bydžov s.r.o., 
IČ:25961071, se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1192, PSČ 504 01, na 
porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1 LU, neboť provozovatel dne 15. února 
2014 na programu V1 v časovém rozmezí 19:00 – 22:00 hodin odvysílal blok 
reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:03:04 hodin o hladině hlasitosti -19,0 
LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 21:59:06 hodin o hladině 
hlasitosti -21,6 LUFS – tedy dva bloky obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti 
nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s těmito divávkými podáními týkajícími se televizního vysílání a 
zaslanými v období od do 14. února do 10. března 2014 (celkem 26 podání): CET 21, 
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spol. s r.o., Nova, 3. 3., 20:20 hodin, Kriminálka Anděl, vulgarismy. Česká televize, 
ČT24, 3. 3., 8:46 hodin, přenos ze soudního jednání ve Zlíně k případu metanolové 
kauzy.CET 21 spol. s r.o., Nova, 5. 3, 6. 3. a 7. 3., Televizní noviny, upoutávky na seriál 
Ordinace v růžové zahradě. Česká televize, stížnosti na vysílání týkající se osoby Ivo 
Rittiga. Česká televize, ČT1, Máte slovo, 20. 2., 21:45 hodin, nesouhlas s podobou 
vydání pořadu, jehož tématem byl lustrační zákon. Česká televize, obecně, 
zpravodajství o dění na Ukrajině. Česká televize, ČT24, 4. 3., 12:00 hodin, brífink 
V.Putina, stížnost na úroveň simultánního překladu. Různí provozovatelé, reklamní 
kampaň T-Mobile. Česká televize, ČT1, 16. 1., 21:25 hodin, Máte slovo, stížnost na 
údajnou neobjektivitu moderátorky. CET 21 spol. s r.o., 2. 3., 21:45 hodin, Střepiny, 
údajná nevyváženost reportáže o Krymské krizi. Česká televize, obecná stížnost. 
Stanice O, a.s., O (óčko), 29. 12., 0:00 hodin, Sexy game, stížnost na průběh 
interaktivní hry.TV CZ s.r.o., ACTIVE TV, stížnost na průběh interaktivních her. Česká 
televize, 27. 2., 14:00 hodin, Vše o vaření, údajná propagace koření Avokádo. THE 
WALT DISNEY COMPANY LIMIT - Disney Channel a Disney Junior, žádost 
rumunského regulačního orgánu. Barrandov Televizní Studio a.s., Televize Barrandov, 
obecná stížnost vztahující se k osobě V. Železného. CET 21 spol. s r.o., Nova, 
sponzorský vzkaz Arginmax. Česká televize, zpravodajství, neinformování o nově 
vznikajícím politickém subjektu. FTV Prima, spol. s r. o., Prima, 21. 2., Krimi zprávy. 
Barrandov Televizní Studio a.s., Televize Barrandov, 3. 3., 18:30 hodin, Naše zprávy, 
stížnost na reportáž o rodině J. Paroubka. CET 21 spol. s r.o., Nova, dvě stížnosti na 
údajně hlasitou reklamu.  

-  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 TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 
42/14, PSČ 110 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 
2014 z časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 14 dní 
ode dne doručení tohoto 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 (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 18. března 2014 zahájit s 
provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 
42/14, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil 
záznam vysílání programu ACTIVE TV, který nebyl záznamem vysílání v odvysílané 
podobě, neboť dodaný záznam ze dne 26. října 2013 od 03:00:00 hodin do 03:32:00 
hodin nesplňoval podmínky o zachování barevnosti obrazu a rovněž byl deformován ve 
své zvukové složce. 

-  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 18. března 2014 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TV CZ s.r.o., IČ 
242 67 309, sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, pořádkovou 
pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli byl 
slovensky hovořící divák volající v reálném čase 03:02:56-03:03:06 hodin do pořadu 
Sexy Game, odvysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za 
výherce telefonické soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší 
číslo, jelikož jeho odpověď 54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu 
v reálném čase 03:31:40 hodin označena jako správná, a jestli tomuto volajícímu byla 
poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 000 Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode 
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dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 201438. 

-  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 18. března 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem MF TV s.r.o., IČ: 27125785, se sídlem Mezi vodami 1952/9, 14300 
Praha, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu pořadu Evropa z metropole ve dnech 15. 7. 
2013 od 18.51 hod., 16. 7. 2013 od 18.48 hod., 17. 7. 2013 od 18.51 hod., 18. 7. 2013 
od 18.50 hod., 19. 7. 2013 od 18.48 hod., 21. 7. 2013 od 17.50 hod. na programu 
Metropol TV, 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 MF TV s.r.o. IČ: 27125785, se sídlem 
Mezi vodami 1952/9, 14300 Praha, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Evropa z metropole ve dnech 15. 7. 2013 od 
18.51 hod., 16. 7. 2013 od 18.48 hod., 17. 7. 2013 od 18.51 hod., 18. 7. 2013 od 18.50 
hod., 19. 7. 2013 od 18.48 hod., 21. 7. 2013 od 17.50 hod. na programu Metropol TV. 
Předmětný pravidelně vysílaný pořad byl moderován aktivním politikem Edvardem 
Kožušníkem, představitelem politické strany ODS, který tím získal nepřiměřenou 
mediální prezentaci pro svoji osobu a nepřímo i pro svůj politický program a pro svoji 
politickou stranu, která tím byla v celku vysílaného programu zvýhodňována oproti 
ostatním objektům politického soutěžení. Tento neobjektivní a zejména nevyvážený 
charakter daného politicko-publicistického pořadu byl podpořen i tím, že docházelo k 
opakovanému uvedení odkazu na webové stránky daného politika (moderátora), které s 
obsahem daného pořadu nikterak nesouvisejí, neboť mají za úkol pouze představit a 
zviditelnit daného politika (moderátora) jako představitele určitého politického směru a 
které jsou propagací jeho politických aktivit. Pravidelným zařazováním tohoto pořadu do 
vysílání programu Metropol TV poskytl provozovatel prostor k propagaci představiteli 
určité politické strany, čímž je tato strana pravidelně, trvale a jednostranně 
zvýhodňována oproti ostatním politickým stranám a hnutím. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 18. března 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlem Na Strži 1702/65, 140 
00 Praha 4, správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit nezapůjčením 
požadovaného záznamu vysílání programu Comedy Central Polska ze dne 27. dubna 
2013 od 16.30 do 20:30 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl 
důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s r. 
o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na základě 
jakých zdrojů bylo v reportáži s názvem Na vaší straně, vysílané dne 15. 12. 2013 v 
pořadu Televizní noviny na programu NOVA od 19.30 hodin, interpretováno užití 
dopravního značení jako porušení zákona („dopravní značení v řadě případů přímo 
vybízí řidiče, aby porušovali předpisy o parkování“). 
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-  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., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, 
kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s 
názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2014 od 19.30 hodin na programu NOVA, 
neboť v předmětné reportáži byl divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního 
značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, které je v jiných případech 
trestáno (dáno do spojitosti s konkrétním případem, o němž reportáž hovořila). Divákovi 
bylo přitom zatajeno, že je-li umístěno dopravní značení, má toto povahu pravidla 
chování, které je nadřazeno obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích 
(ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Z tohoto je 
přitom zřejmé, že umístěná dopravní značka nevybízí k porušování zákona, neboť je 
sama variantou, s níž zákon výslovně počítá. Na základě absence a ignorace takovéto 
informace byl divák neúplně, nepravdivě a zavádějícím způsobem informován a nemohl 
si utvořit vlastní informovaný náhled na danou problematiku, neboť mu byl předložen 
pouze jediný závěr, který měl poukázat na absurdní situaci, kdy je určité chování řidiče 
trestáno jako porušení zákona, k nemuž jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni. 
Tím, že reportáž opomenula podstatnou a s předkládanou informací úzce související 
informaci, se provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., se sídlem 
Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 24141372, k uloženému upozornění na porušení 
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním regionálního 
zpravodajství pro Slovácko a Zlínsko dne 23. ledna 2014 od 18:05 hodin, respektive 
reportáže o situaci na Slovácké základní umělecké škole v Uherském Hradišti, na 
programu regionalnitelevize.cz, ve které nebyly uvedeny dostatečné informace o 
podstatě sporu tak, aby si divák mohl svobodně vytvořit názor, a zejména nebyl dán 
napadené straně žádný prostor k vyjádření, ani nebylo jiným způsobem informováno o 
jejím postoji, a byly tak zásadním způsobem porušeny zásady objektivity a vyváženosti. 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, 
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, ze dne 4. března 2014, kterou 
tento provozovatel žádal o spojení správních řízení sp. zn. 2013/885/DRD/FTV a sp. zn. 
2013/886/DRD/FTV podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 76 a ustanovení § 140 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 18. března 2014 toto usnesení: Rada nevyhovuje žádosti provozovatele FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, ze dne 
4. března 2014, kterou tento provozovatel žádal o spojení správních řízení sp. zn. 
2013/885/DRD/FTV a sp. zn. 2013/886/DRD/FTV podle ustanovení § 140 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada se seznámila s informacemi od Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve 
věci propagace skupiny potravin "Novell food". 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá společnost Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14 768, sídlem: Korunní 
129, Praha 3, 130 00, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve věci obchodního sdělení – teleshoppingu produktu „Mike Benexia 
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Omega 3“ (Barny´s), odvysílaného dne 17. listopadu 2013 v čase 13:04:12 na programu 
Prima (v rámci pořadu Nedělní receptář EXTRA), konkrétně k doložení splnění všech 
podmínek vyplývajících z Nařízením (ES) č. 258/1997, které upravuje podmínky pro 
uvádění novell food na trh. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ: 
26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, na upozornění na 
porušení zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., které bylo 
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/408/2014. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením České televize ve věci reportáže o filmu 
Nymfomanka, odvysílané v rámci pořadu Události v kultuře dne 27. prosince 2014 od 
20.00 hodin na programu ČT art. 

-  Rada se seznámila se sdělením Obvodního ředitelství policie Praha 1, Služby 
kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, že tomuto oddělení byl 
postoupen spisový materiál ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu 
podle ustanovení § 209 trestního zákoníku, jehož se dopustil zástupce společnosti 
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED se sídlem Arch. Makarios II, 
195 Neoclous House P.C. 3030, Limassol Cyprus VAT: CY 10147566V, Company Reg., 
tím, že prostřednictvím společnosti TV CZ s.r.o., vysílá televizní soutěž Sexy výhra, kdy 
dne 25. srpna 2013 ve 23:31:30 hodin do právě vysílané soutěže se dovolala dosud 
neztotožněná soutěžící a sdělila správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku a to 
slovo „bakelit“, kdy tato odpověď nebyla moderátorkou uznána za správnou, načež na 
konci probíhající soutěže v čase 23:52:20 hodin téhož dne, byla totožná odpověď ve 
znění „bakelit“ uznána za správnou, čímž došlo k uvedení soutěžící v omyl a byla jí 
způsobena škoda v dosud nezjištěné výši na telekomunikačních poplatcích. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
společnost Muvi.cz production s.r.o., IČ 24702161, sídlem Praha 9, Trytova 1120/6, 
PSČ 19800, jakožto poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
„videoserver“, umístěné na internetové adrese www.muvi.cz, na porušení ustanovení § 
7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jež poskytovatelům audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání ukládá do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období, jímž se 
rozumí kalendářní rok, předložit Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle 
odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. ve sledovaném období, v níž označí 
zvolený způsob podpory evropských děl a uvede konkrétní údaje o plnění povinností 
podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovila poskytovateli lhůtu 
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
pana Viktora Tomčíka, bytem Dolnická 2611/40, Cheb, PSČ 35002, jakožto 
poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání „Webový portál“, 
umístěných na internetové adrese www.animaxo.cz a www.fajn-serialy.cz, na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jež poskytovatelům audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ukládá do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období, 
jímž se rozumí kalendářní rok, předložit Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle 
odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. ve sledovaném období, v níž označí 
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zvolený způsob podpory evropských děl a uvede konkrétní údaje o plnění povinností 
podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovila poskytovateli lhůtu 
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

 

 

 

V Praze dne 20. 3. 2014 

Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


