Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 9. 4. 2013

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání projednala 60 bodů
programu. Seznámila s 47 stíţnostmi diváků a posluchačů, rozhodla o zahájení osmi správních řízení
Rada na svém 7. zasedání uloţila dvě pokuty. První provozovateli CET 21 spol. s r.o. ve výši 250
000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
filmu Kajínek, dne 14. října 2012 ve 20:20 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Dále uloţila Českému rozhlasu pořádkovou pokutu
ve výši 5 000,- Kč za nevyhovění výzvě Rady k podání vysvětlení.
Rada udělila 3 licence, a to společnosti SeeJay Radio s. r. o. licenci k provozování celoplošného
digitálního rozhlasového vysílání programu TiP Rádio šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů,
společnosti Stanice O, a.s. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T s názvem programu Óčko hity a společnosti TV CZ s.r.o. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T
s názvem programu ACTIVE TV.
Rada se seznámila se zprávou o výsledcích Analýzy mediální prezentace kandidátů na prezidenta
ČR.
Zaevidovala pět nových poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání (celkem tak k
dnešnímu dni eviduje 116 zapsaných těchto sluţeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech
usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti SeeJay Radio s. r. o. se
sídlem Perucká 5/2481, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 24798541, licenci k provozování
celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu TiP Rádio šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na dobu 8 let.
- Rada projednala stav licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 90,4 MHz/ 100 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.:
Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání,
a to přidělením kmitočtu Znojmo 95,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 59 205 obyvatel) na základě
ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada udělila, provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 70
881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY
RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Znojmo 95,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16
06 01 / 48 53 13.
- 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 PS KŘÍDLA s.r.o., IČ: 255 18 674 se sídlem Brno,
Kulkova 30, PSČ: 614 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01),
spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč komín 104,8 MHz / 100 W ze souřadnice
WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na souřadnice WGS 84: 15E5143 / 49N1225, toto rozhodnutí: Rada
udělila provozovateli PS KŘÍDLA s.r.o. IČ: 255 18 674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ: 614 00,
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souřadnic
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stanoviště kmitočtu Třebíč komín 104,8 MHz / 100 W ze souřadnice WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na
souřadnice WGS 84: 15E5143 / 49N1225.
- 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.) toto usnesení: Rada
zastavuje s provozovatelem ULTRAVOX, s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Masarykova 746/40, Rudná
u Prahy, 252 19, správní řízení vedené pro moţné porušení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb. (porušení licenčních podmínek), neboť na programu Radio Ethno v analyzovaném dnu 27. února
2012 v čase od 00:00 do 24:00 hodin nedodrţel licenční podmínky v části nezařazování zpravodajství,
nedodrţování podílu mluveného slova, který nedosáhl na poţadovaných 5% (činil 2-3%) a
nezařazováním denních pořadů daného programového schématu, a to z důvodu absence časově
relevantního upozornění na porušení zákona.
- 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
ULTRAVOX, s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Masarykova 746/40, Rudná u Prahy, 252 19, na porušení
§ 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. (porušení licenčních podmínek), neboť na programu
Radio Ethno v analyzovaném dnu 27. února 2012 v čase od 00:00 do 24:00 hodin nedodrţel licenční
podmínky v části nezařazování zpravodajství, nedodrţování podílu mluveného slova, který nedosáhl
na poţadovaných 5% (činil 2-3%) a nezařazováním denních pořadů daného programového schématu.
Rada provozovateli rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
- Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu uloţila Českému rozhlasu se sídlem
Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 45245053, pořádkovou pokutu ve
výši 5 000,- Kč za nevyhovění výzvě Rady k podání vysvětlení čj. bar/745/2013 ze dne 5. února 2013,
která byla Českému rozhlasu doručena dne 22. února 2013.
- 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje
se zadavatelem reklamy, paní Janou Pokornou, IČ:88060934, s místem podnikání Marie Majerové
645, 736 01 Havířov, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplňky stravy M. J.
Beta, která byla odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18
hodin na programu RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava), se mohla dopustit porušení § 5d) odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk stravy
obsahovala zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy".
- Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání rozhlasového programu B B C provozovatele BBC
Radiocom (Praha) s. r. o. ze dne 17. 3. 2013 a 18. 3. 2013.
- Rada podle ustanovení § 59, odst. 1 aţ 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, upozorňuje provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Dlouhá
16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, na porušení ustanovení §32, odst. 1
písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo tím, ţe ve vysílání rozhlasového programu B B C dne 17. 3. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. a - dne 18. 3. 2013 od 9.00
hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. nebyl identifikován rozhlasový program, a stanovuje
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59, odst. 1 aţ 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, upozorňuje provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Dlouhá
16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, na neplnění licenčních podmínek, k
němuţ došlo zařazováním zpravodajství v anglickém jazyce – BBC World Service News Summary
vţdy v délce přibliţně 2 minut do vysílání programu B B C dne 18. 3. 2013 v době od 8.31 hod., od
9.31 hod., od 10.31 hod. a obdobně vţdy krátce po 13.30 hod., po 14.30 hod. a po 15.30 hod. a
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání rozhlasového programu B B C provozovatele BBC
Radiocom (Praha) s. r. o. ze dne 17. 3. 2013 a vzala na vědomí její závěry vztahující se k otázce
zařazování zpravodajství do vysílání.
- Rada podle ustanovení § 59, odst. 1 aţ 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, upozorňuje provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Dlouhá
16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, na neplnění licenčních podmínek, k
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němuţ došlo zařazováním hudby do vysílání programu B B C dne 17. 3. 2013 v době od 8.00 hod. do
11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. a dne 18. 3. 2013 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod., a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli BROADCAST
MEDIA, s.r.o. (program Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 24. října 2012, EVROPA 2, spol. s r.o.
(EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 18. února 2013, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK;
94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 18. února 2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil;
95,7 MHz Hradec Králové) dne 18. února 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno)
dne 18. února 2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 18. února
2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne
18. února 2013.
- Rada ţádá od provozovatele vysílání, společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., informace o zadavateli
reklamy na kosmetický přípravek Biohar, která byla odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:56:41
hodin, 11:49:11 hodin a 17:51:09 hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz Praha).
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59
odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele
rozhlasového vysílání BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 64359620, se sídlem Husova 58, 30 100 Plzeň
na porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení §48 odst. 1 e), kterého se
dopustil tím, ţe dne 24. října 2012 v časech 7:58:10 hodin, 12:33:10 hodin a 15:02:33 hodin) na
programu Radio Beat (91,0 MHz Brno) odvysílal reklamu prezidentského kandidáta Karla
Schwarzenberga, čímţ se dopustil porušení povinnosti které stanovuje, ţe provozovatelé vysílání
nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení
nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva
územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Rada provozovateli
rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 5 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada ţádá od provozovatele vysílání, společnosti AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Zlín,
Filmová 174, PSČ 761 79, informace o zadavateli reklamy na akci Tiger night, která byla odvysílána
dne 12. prosince 2011 v časech v 8:39:36 hodin, 11:19:06 hodin a 15:38:03 hodin na programu ROCK
MAX.
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2665/2013) posluchačky na nadprodukci anglicky zpívaných
skladeb ve vysílání Českého rozhlasu; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2588/2013) posluchače na
zrušení programu Rádio Česko a s tím související změny v organizaci programů Českého rozhlasu ;
Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2872/2013) posluchače na zrušení programu Rádio Česko a s tím
související změny v organizaci programů Českého rozhlasu ; Rada se seznámila s obecnou stíţností
(č.j. 2870/2013) posluchače na činnost Českého rozhlasu ; Rada se seznámila se stíţností (č.j.
3134/2013) posluchače na uţívání českého jazyka ve vysílání Českého rozhlasu; Rada se seznámila
se stíţností (č.j. 3284/2013) posluchačky na reportáţ o cvičení „Zona 2013“, která byla odvysílána dne
27. března 2013 od cca 16:20 hodin na programu ČRo - 1 Radioţurnál ; Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 3045/2013) posluchače na rozhovor moderátorky Lucie Výborné s Ondřejem Juříkem,
který byl odvysílán dne 7. března 2013 na programu ČRo - 1 Radioţurnál.
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 3172/2013) posluchače na pořad "Ruda z Ostravy", který byl
vysílán dne 22. března 2013 od 12:24:10 do 12:26:31 hodin na programu FREKVENCE 1 i s jeho
analýzou a dospěla k závěru, ţe k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače ( č.j. 2569/2013) na pořad Dámský klub Frekvence 1,
který byl vysílán dne 6. března 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 i s jeho
analýzou a dospěla k závěru, ţe odvysíláním pořadu se provozovatel Frekvence 1, a.s. nedopustil
porušení zákona č. 231/2001 Sb. ; Rada se seznámila se stíţnostmi posluchačů ( č.j. 2428/2013, č.j.
2352/2013 a č.j. 2422/2013) na pořad Dámský klub Frekvence 1, který byl vysílán dne 27. února 2013
od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 i s jeho analýzou a dospěla k závěru, ţe
odvysíláním pořadu se provozovatel Frekvence 1, a.s. nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb. ;
Rada se seznámila se stíţností posluchače ( č.j. 2402/2013) na pořad Dámský klub Frekvence 1,
který byl vysílán dne 1. března 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 i s jeho
analýzou a dospěla k závěru, ţe odvysíláním pořadu se provozovatel Frekvence 1, a.s. nedopustil
porušení zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s reakcí posluchače (č.j. 3173/2013) na Radou zpracovaný podnět ; Rada se
seznámila s opakovanou stíţností (č.j. 3226/2013) posluchače na pořad "Válka růţí" ; Rada se
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seznámila s opakovanými stíţnostmi (č.j. 2798/2013 a č.j. 3224/2013) posluchače na vysílání
programu Hitrádio FM ; Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 3195/2013) provozovatele Rádio Dobrý
den, s.r.o. k plnění licenčních podmínek programu Hitrádio FM.
- Rada se seznámila se stíţností doručenou pod čj. 2697/2013 na moţné porušení zákona
provozovatelem BROADCAST MEDIA, s. r. o. s podnětem k zahájení správního řízení.
- Rada souhlasí s vyrozuměním stěţovateli o zjištěních týkajících se jeho podnětu k zahájení řízení
- Rada se seznámila se stíţností doručenou pod čj. 2696/2013 na moţné porušení zákona
provozovatelem JUKE BOX, spol. s r. o. s podnětem k zahájení správního řízení.
- Rada souhlasí s vyrozuměním stěţovateli o zjištěních týkajících se jeho podnětu k zahájení řízení.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o výmazu
dosavadního jednatele JUDr. Michala Strouhala z obchodního rejstříku, zápisu nových jednatelů
Michala Fleischmanna a Miroslava Hrnka do obchodního rejstříku, výmazu dosavadního jediného
společníka BRITISH BROADCASTING CORPORATION z obchodního rejstříku, zápisu nového
jediného společníka Lagardere Active ČR, a. s. do obchodního rejstříku, výmazu dosavadního
způsobu jednání jednatelů jménem společnosti z obchodního rejstříku a zápisu nového způsobu
jednání jednatelů jménem společnosti do obchodního rejstříku.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele BBC
Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo
25616803, na porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ
došlo neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a.
s., Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele EVROPA 2,
spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 15891283, na
porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo
neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele Frekvence 1,
a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 49240226, na
porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo
neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele Rádio
DUHA, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo
25255924, na porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ
došlo neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a.
s., Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele Radio West
Plzeň, s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 25217569,
na porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo
neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele RADIO
BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 60192682,
na porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo
neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele MAX LOYD,
s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 25111671, na
porušení ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo
neoznámením sloučení BBC Radiocom (Praha) s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Rádio DUHA, spol. s r. o., Radio West Plzeň, s. r. o., RADIO BONTON a. s. a MAX LOYD, s. r. o.
takovým způsobem, ţe členy jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby Michal Fleischmann a RNDr.
Miroslav Hrnko, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s jazykovou analýzou Ústavu pro jazyk český AV ČR reklamy na urbanstore,
odvysílané provozovatelem HELLAX spol. s r.o. dne 14. března 2012 v čase od 13:01:25 – 13:02:00
hodin na programu HELAX.
- 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
upozorňuje provozovatele HELLAX spol. s r.o., sídlem Dolní náměstí č. 18, 746 01 Opava, IČ:
43964753, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne
14. března 2012 v čase od 13:01:25 – 13:02:00 hodin zařadil do vysílání reklamu na internetový
obchod "urbanstore.cz", která obsahovala také sousloví "fucking amazing", čímţ porušil povinnost
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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
- Rada se seznámila se závěrečným stanoviskem zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitky Seitlové ve
věci předmětné reklamy a informuje RNDr. Jitku Seitlovou o provedených opatřeních.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického
č.p. 439/29, PSČ 150 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu:
Óčko hity; základní programová specifikace: Hudební kanál; územní rozsah vysílání: Česká republika;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle ţádosti, č.j.: 2264 ze dne 25. února 2013 ve znění
upřesnění ze dne 15. března 2013, č.j.: 2914 a 25. března 2013, č.j.: 3212.
- Rada udělila společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, sídlo: Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14,
okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na 12 let; název
(označení) programu: ACTIVE TV; základní programová specifikace: Teleshoppingová a reklamní
televize; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle ţádosti
č.j.: 9383 ze dne 25. října 2012 ve znění upřesnění a doplnění ţádosti ze dne 5. března, č.j.: 2536 a
13. března 2013, č.j.: 2856.
- Rada vydala provozovateli AIDEM a.s., IČ 27695964, sídlo: Brno 15, Zengerova 2693/2, PSČ 615
001, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp.zn. 2008/166/sve/AID ze dne 26.
února 2008 a sp.zn. 2011/30/fia/AID ze dne 8. března 2011, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v převodu 132 ks akcií na jméno v listinné podobě akcionářů Romana Prose
(66 ks akcií) a Stanislava Prose (66 ks akcií) ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na jediného akcionáře
společnost Vivaxis AG, sídlo Müligässli 3, 8598 Bottighofen, Švýcarsko; dle podání č.j. 3020 ze dne
19. března 2013.
- Rada vydala provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo: Křiţanovice 217, PSČ 685 01,
souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci, č.j. Ru/127/03 ze dne 10. června 2003, spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek, a to v rozšíření vysílání o nový program: název (označení) programu:
INFO - Vranov, časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, základní programová specifikace: Informační
program sloţený z textových a vizuálních obrazových zpráv; územní rozsah vysílání: katastrální území
785407 Vranov u Brna, okres Brno venkov; dle podání č.j. 2789 doručeného dne 13. března 2013, č.j.
2916 doručeného dne 18. března 2013.
- Rada vydala provozovateli, společnosti 3C spol s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21,
PSČ 62300, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci, č.j. Ru/91/03 ze dne 1.
dubna 2003, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., a to: a) ukončení vysílání programu 3C v kabelových systémech v k.ú. 702307 –
Nedvědice pod Pernštejnem (obec Nedvědice), okres Brno-venkov; b) rozšíření územního rozsahu
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vysílání programu 3C o kabelové systémy v k.ú. 631388 – Doubravník a 660272 – Jinačovice, okres
Brno-venkov. dle podání ze dne 5. února 2013, č.j 1442, ve znění upřesnění ze dne 12. března 2013,
č.j. 2788.
- Rada v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., zrušila provozovateli
převzatého vysílání, společnosti 3C spol s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623
00, registraci č.j. Rg/63/98 ze dne 31. srpna 1998, v rozsahu kabelových systémů v k.ú. 702307 –
Nedvědice pod Pernštejnem (obec Nedvědice), okres Brno-venkov, dle podání ze dne 5. února 2013,
č.j 1442, ve znění upřesnění ze dne 12. března 2013, č.j. 2788.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č.
31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost 3C spol s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno,
Myslivní 21, PSČ 623 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e), § 21 odst. 2, § 29 odst. 1
písm. a) a b) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve vztahu k licenci
předem nepoţádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci a
neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 do 30 dnů ode dne zápisu
těchto změn do obchodního rejstříku a ve vztahu k registraci předem neoznámil Radě změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci a neoznámil změnu ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; a stanoví mu lhůtu k nápravě 30
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada registruje provozovateli, společnosti ORION-TV s.r.o., IČ 292 81 750, se sídlemBrno,
Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb., změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci , č.j. FIA/2690/2012, spis. zn. 2012/524/FIA/ORI, ze
dne 31. července 2012, spočívající ve změně seznamu společníků, a to převod 100% obchodního
podílu fyzické osoby, Zbyňka Kozáka, na právnickou osobu, společnost ALIN-SA PRO LIMITED, se
sídlem Nikósie, 9 Lampousas, PSČ 1095, Kyperská republika, registrační číslo společnosti HE
311961, v rozsahu dle podání ze dne 22. března 2013, č.j. 3144.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 256 19 471, se sídlem Pod
Hvězdárnou 453, Příbram II, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému T – DAB v pásmu III. a L – bandu, registrace sp. zn.:
2009/333/KOZ/TEL ze dne 24. března 2009 spočívající a) ve změně programové nabídky, a to v jejím
rozšíření od 1. března 2013 o nové české rozhlasové programy: Český rozhlas Jazz, Český rozhlas
Plus, Rádio Junior, SeeJay Radio; b) ve změně názvu programů, a to: ČRo 1 na Český rozhlas
Radioţurnál, ČRo 2 na Český rozhlas 2 – Praha, ČRo 3 na Český rozhlas Vltava, ČRo D – dur na
Český rozhlas D-dur, ČRo Wave na Český rozhlas Radio Wave; c) v zúţení registrace o programy:
ČRo REGION, ČRo Česko, ČRo Leonardo, DANCE RADIO; ostatní skutečnosti zůstávají beze změny
dle podání č.j.: 2699 ze dne 8. března 2013 ve znění upřesnění ze dne 18. března 2013, č.j.: 3022.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, sídlo:
Ostrov nad Ohří, Mírové nám. 733/0, PSČ 363 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/4/97 ze dne 29. ledna 1997, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím
rozšíření o české televizní programy: Prima ZOOM, Telka, SMÍCHOV, TV Pohoda; dle podání č.j.
3021 doručeného dne 19. března 2013.
- Rada se seznámila s vypořádáním připomínek k návrhu Aktualizace Státní politiky v elektronických
komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice.
- Rada se seznámila s 10 oznámeními provozovatelů vysílání.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/877/RUD/WAL provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání reklamy na produkt Urinal Akut, odvysílané v premiéře dne
17.9.2012 od 6:07:47 hodin na programu Film+.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/954/RUD/ELE provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání reklamního spotu Electroworld, ve které se uvádí „Sleva ve výši
20% DPH na všechny přístroje pro přípravu kávy“, a který byl premiérově odvysílán dne 21. října 2012
od 18:11:04 hodin na programu Nova Cinema.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/813/RUD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání reklamy na sluţbu GameTwist, dostupné na internetových
stránkách www.gametwist.cz, odvysílané premiérově dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu
Prima COOL.
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- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/144/RUD/KNO provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání reklamy na sluţbu GameTwist, odvysílané premiérově dne 4. října
2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/13/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím audiovizuálního
záznamu vysílání pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku Volby do krajů a Senátu, odvysílaného dne
12. října 2012 v 19:30 hodin na programu NOVA.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/14/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím audiovizuálního
záznamu vysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Krajské a senátní volby 2012, odvysílané
dne 13. října 2012 od 19:30 hodin na programu Nova.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/104/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu
příspěvku, v němţ byla zveřejněna reportáţ o vloupání neznámého pachatele do domu Markéty
Mališové, odvysílaného v pořadu Televizní noviny ze 5. ledna 2013 od 19:30 hodin na programu
Nova.
- Rada se seznámila se zprávou o výsledcích Analýzy mediální prezentace kandidátů na prezidenta
ČR.
- 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.), 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
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost provozovatele zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a
zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich
reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě, neboť dne 4. ledna 2013 od 20:15 hodin na
programu Prima family odvysílal pořad Prezidentský duel 2013, v němţ byl poskytnut prostor pouze
dvěma prezidentským kandidátům, Miloši Zemanovi a Janu Fischerovi, čímţ došlo ke znevýhodnění
ostatních kandidátů na funkci prezidenta a byly tak porušeny zásady vyváţenosti.
- 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 ţádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, k objasnění, jakým způsobem uplatnil svou redakční odpovědnost, kdyţ do vysílání
zařadil v průběhu druhého kola volby prezidenta zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25.
ledna 2013 od 22:25 hod. na programu Prima family, kde tento moderátor a rovněţ dva jeho hosté
vyjádřili podporu prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, čímţ tohoto kandidáta
zvýhodnili oproti jeho protikandidátovi. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne
doručení výzvy.
- 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 ţádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k
obsahu divácké stíţnosti, jaké důvody jej vedly ke grafickému ztvárnění upoutávky na superdebatu
prezidentských kandidátů, odvysílanou v pořadu Události dne 8. ledna 2013 od 19:00 hodin na
programu ČT1, způsobem, kdy kandidáti jsou seřazeni opticky tak, ţe postava Miloše Zemana má
dominantní postavení v popředí a další kandidáti jsou v postupně se zmenšující podobě zařazeni za
ním. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
- 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.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost provozovatele zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě
jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském ţivotě, neboť dne 7. ledna 2013 od 21:45 hodin na programu
ČT1 odvysílal pořad Reportéři ČT, který představil všechny prezidentské kandidáty vstupující do

7

prvního kola volby, přičemţ kandidát Jan Fischer byl znevýhodněn zařazením klipu T. Hanáka, který
útočil na kandidátovu politickou minulost a vyzýval jej k odstoupení.
- 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 ţádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, podle jakého klíče byli zváni konkrétní prezidentští kandidáti do jednotlivých vydání
pořadu Cesta na Hrad (co určovalo pořadí, v němţ byli v rámci pořadu prezentováni), vysílaných ve
dnech 29. 11. 2012, 6.12.2012, 13.12.2012, 20.12.2012 a 8.1.2013 na programu NOVA. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada na základě předloţené kvantitativně-kvalitativní analýzy zadala Úřadu Rady zpracování
obsahové analýzy Zpráv Rádia Impuls vysílaných v období od 7. 11. 2012 do 11. 1. 2013 na programu
Rádio IMPULS, resp. zařazených výpovědí o prezidentském kandidátovi Janu Fischerovi v této
zpravodajské relaci v uvedeném období.
- Rada na základě předloţené kvantitativně-kvalitativní analýzy zadala Úřadu Rady zpracování
obsahové analýzy pořadu Impulsy Václava Moravce, odvysílaného dne 16. ledna 2013 od 18.00 hod.
na programu Rádio IMPULS.
- Rada na základě předloţené kvantitativně-kvalitativní analýzy zadala Úřadu Rady zpracování
obsahové analýzy pořadu Prezidentská superdebata, odvysílaného dne 10. ledna 2013 od 20.00 hod.
na programu ČT1 a ČT24.
- Rada na základě předloţené kvantitativně-kvalitativní analýzy zadala Úřadu Rady zpracování
obsahové analýzy Zpráv TV Prima vysílaných v období od 7. 11. 2012 do 11. 1. 2013 na programu
Prima family, resp. analýzy způsobu informování o jednotlivých prezidentských kandidátech v této
zpravodajské relaci v uvedeném období.
- 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 Otrokovická BESEDA, s.r.o.,
sídlem Nám. 3. května 1302/0, 765 02 Otrokovice 2, IČ: 25513885, na porušení licenčních podmínek,
kterého se dopustil tím, ţe ve dnech 14. a 15. února 2013 nezařadil do vysílání pořadu Zpravodajství
MTVO textovou smyčku pro sluchově postiţené přesto, ţe její vysílání má zakotvené v licenci. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou obchodních sdělení za leden 2013.
- Rada ţádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o prošetření přípravku Medosan Kurkuma Plus dle § 13
odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zdali se jedná o léčivý přípravek nebo o léčivou
látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek podléhající registraci, jakoţto
léčiva.
- Rada ţádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení slučitelnosti údajů na obalu
výrobku Medosan Kurkuma Plus s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006, jenţ byl
inzerován v teleshoppingu s premiérou vysílání dne 1. 1. 2013 od 13:16:15 hodin na programu fanda,
a dále o posouzení celkové nezávadnosti tohoto výrobku a jeho deklarované účinnosti.
- 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.“), a na základě § 7a odst. 4) zákona č.
40/1995 Sb. ţádá provozovatele vysílání společnost CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha
5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o sdělení, kdo je objednatelem, respektive zadavatelem
teleshoppingu na přípravek Medosan Kurkuma Plus, premiérově vysílaného dne 1. 1. 2013 od
13:16:15 hodin na programu fanda.
- Rada ţádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení slučitelnosti údajů na obalu
výrobku Strong nature Zelená káva+ s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006, jenţ
byl inzerován v teleshoppingu s premiérou vysílání dne 25. ledna 2013 od 8:39:49 hodin na programu
Nova, a dále o posouzení celkové nezávadnosti tohoto výrobku a jeho deklarované účinnosti.
- Rada ţádá Státní zdravotní ústav o stanovisko k výskytu pneumokokových infekcí v ČR, resp. o
poskytnutí údajů o jejich četnosti v rámci jednotlivých věkových skupin obyvatel.
- Rada ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko k výskytu pneumokokových infekcí v ČR,
resp. o poskytnutí údajů o jejich četnosti v rámci jednotlivých věkových skupin obyvatel.
- 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
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znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy
společností Partners Financial Services, a.s., sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149
00, IČ: 276 99 781, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 odst. 3) zákona č. 40/1995
Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe zadal do vysílání reklamu na finanční poradenství Partners,
premiérově vysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema, která je v
rozporu s dobrými mravy, neboť nepřípustně vyuţívá motiv strachu, kdyţ hrozí závaţnými následky
hladu a chudoby v důchodu, pokud nebude vyuţito nabízené sluţby finančního poradenství
(„nechcete-li v penzi řvát hlady, zavolejte nám, Partners, připravte se na svůj důchod uţ dnes“).
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu s návrhy
dalšího postupu za období leden a únor 2013, která pokrývala úseky následujících programů v těchto
dnech a v těchto časech: Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov 18. ledna 2013
16:00:00-00:00:00, 7. února 2013 15:00:00:22:00:00; Metropol TV, spol. s r.o./TV Pětka 18. ledna
2013 20:00:00-01:00:00, 19. ledna 2013 20:00:00-01:00:00, 20. ledna 2013 20:00:00-01:00:00, 21.
ledna 2013 20:00:00-01:00:00, 22. ledna 2013 20:00:00-01:00:00, 23. ledna 2013 20:00:00-01:00:00,
24. ledna 2013 20:00:00-01:00:00, 25. ledna 2013 20:00:00-01:00:00; CET 21 spol.s r.o./fanda 19.
ledna 2013 16:00:00-00:00:00, 6. února 2013 10:00:00-22:00:00; CET 21 spol.s r.o./NOVA sport 20.
ledna 2013 18:00:00-00:00:00, 21. ledna 2013 15:00:00-00:00:00; CET 21 spol.s r.o./SMÍCHOV 6.
února 2013 10:00:00-22:00:00; CET 21 spol.s r.o./NOVA 27. února 2013 00:00:00-12:00:00; Chello
Central Europe s.r.o./TV Paprika 23. ledna 2013 10:00:00-18:00:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24; Chello
Central Europe s.r.o./Spektrum 13. února 2013 11:00:00-22:00:00, 25. února 2013 12:00:00-20:00:00;
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, společnost s ručením omezeným/ Disney Channel 19.
února 2013 12:00:00-20:00:00, 20. února 2013 16:00:00-22:00:00.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období 9.
března do 28. března 2013 2012: CET 21 spol. s r. o./NOVA - Kriminálka New York X (20), 12. března
2013 v 17:35 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - Kriminálka New York XI (4), 20. března 2013 v 17:35
hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - Kriminálka New York XI (7), 25. března 2013 v 17:35 hodin; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family - Autosalon, 23. února 2013 v 8:45 hodin; Zadavatel reklamy Hipp
Czech - Bio Combiotic; Zadavatel reklamy Rieger Axel Springer CZ – BLESKmobil; CET 21 spol. s
r.o./NOVA - Televizní noviny, reportáţ k výročí smrti Stalina, 5. března 2013 v 19:30 hodin; ; CET 21
spol. s r.o./NOVA - Televizní noviny, reportáţ Potravinová inspektor, 19. března 2013 v 19:30 hodin;
CET 21 spol. s r.o./NOVA - upoutávka na pořad Křiţovatka smrti, 22. března 2013 v 19:20 hodin;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Události, reportáţ o společnosti Bonver v Harrachově, 9. února 2013 v 18:55
hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Otázky Václava Moravce, 10. března 2013 v 12:00 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Události, nespecifikováno; ČESKÁ TELEVIZE/Nespecifikovaný program - Černé
ovce, nespecifikováno; ČESKÁ TELEVIZE/Různé programy - nezákonná reklama, nespecifikováno;
ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - vysílání v souvislosti s volbou papeţe, nespecifikováno;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Politické spektrum, 9. března 2013 v 14:30 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24
- Tísňová linka, 26. února 2013 v 22:10 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - sponzorský vzkaz Arginmax;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 - Rozezlení, 17. března 2013 v 20:00 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 Kultura v regionech, 2. března 2013 ve 12:34 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Studio 6, 22. března
2013 v 5:59 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Hydepark, 25. března 2013 v 20:05 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Události, prezentace společnosti IKEA, 26. března 2013 v 18:55 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - 13 komnata Terezy Pergnerové, 26. března 2013 v 15:25 hodin; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Studio 6, 15. března v 5:59 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program neinformování o stávce v Polsku, nespecifikováno; Zadavatel reklamy Pojišťovna České spořitelny –
Flexi; Metropol TV, spol. s r.o. /TV Pětka – Sexy šance; Zadavatel reklamy Johnson & johnson –
Visine; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – oznámení o povinnosti oznamovat státnímu zástupci nebo
policejním orgánům skutečnosti nasvědčující k tomu, ţe byl spáchán trestný čin; ČESKÁ
TELEVIZE/nespecifikovaný program – reakce na dopis.
- 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
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas X (20) dne
12. března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od
6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval naturalistické explicitní záběry
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obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se
svým charakterem situacím, jejichţ sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly
vytrţené z kontextu tím, ţe divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtrţený od zrůdného
průběhu násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům psychický
otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke sníţení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně
ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. Závadný charakter měl zejména vizuální
obsah scény (3:50-4:56 min. od začátku pořadu), kdy vyšetřovatelé ohledávají tělo oběti, z jejích tkání
vytahují střelnou zbraň a následně ji ohledávají v pitevně (5:32-6:05 min. od začátku pořadu), dále
kriminalistická práce s tělem oběti (17:20-17:55 min. od začátku pořadu) a rovněţ rekonstrukce střelby
na oběť (43:10-43:28 min. od začátku pořadu).
- 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
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XI (4) dne
20. března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od
6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény vyvolávající u dětského
diváka pocity děsu a strachu, a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat úzkostné stavy obav o
bezpečí své i svých blízkých. Závadný charakter měla scéna v úvodu pořadu, kdy pachatel v
potemnělém domě útočí na spící ţenu a dále scéna, kdy je ţena zavraţděna v přítomnosti své dcery v
autě (25:19-26:59 min. od začátku pořadu).
- 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
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XI (7) dne
25. března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od
6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény které mají potenciál
vyvolat u dětského diváka psychický otřes, sníţení citlivosti vůči násilí či povzbuzení vlastní agrese.
Závadný charakter měla scéna v úvodu pořadu, kdy bylo implicitně prezentováno mučení (evokace
uříznutí ucha ţivé oběti), konzumace částí lidského těla a ostrých předmětů.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 53a odst.
2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 23. února
2013 od 8:45 hodin odvysílal na programu Prima family pořad Autosalon, v jehoţ rámci byla v čase
9:02 hodin zařazena reportáţ „Jak ušetřit na servisu“, která byla prezentována jako varování před
neznačkovými náhradními automobilovými díly, ve skutečnosti měla jednoznačně komerční charakter.
Na dvou modelových příkladech byla sluţba specifikována, obsahovala cenu a pravidla, v jakých
případech lze tuto sluţbu vyuţít, to vše v jednoznačně reklamním obrazovém a rétorickém kontextu,
za pouţití loga Škoda, přičemţ sluţba byla doporučována a vychvalována na úkor sluţeb
konkurenčních. Celá cca pět a půl minuty trvající reportáţ byla vloţena do běţného pořadu, který byl
označen symbolem upozorňujícím na umístění produktu. Produkt – sluţby autorizovaného servisu
Škoda byly prezentovány v rozporu s § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jelikoţ pořad
obsahující umístěný produkt přímo nabádal k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo sluţeb, zejména
zvláštním zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich propagace a současně nepatřičně
zdůrazňoval umístěný produkt.
- 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 Hipp
Czech s.r.o., IČO: 257 80 239 sídlem Praha 5 - Jinonice, Pekařská 628/14, o podání vysvětlení dle §
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137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti ve věci obchodního sdělení na
přípravek HiPP BIO Combiotic (která je součástí této ţádosti), odvysílaného dne 25. února 2013 od
9:17:14 hodin na programu Prima family. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, proč nebylo v příspěvku „Kauza Cervanová“, odvysílaném
na programu ČT24 v pořadu Kultura v regionech dne 2. března 2013 od 12:34 hodin, umoţněno
vyjádřit se oponentům Roberta Kirchhofa a Štefána Hríba, resp. proč do pořadu nebylo zařazeno
vyjádření, které by v zájmu objektivity a vyváţenosti vysvětlovalo důvody uloţení pokuty slovenským
regulátorem za odvysílání pořadu Pod Lampou. Rada ţádá o poskytnutí vysvětlení do 30 dnů ode
dne obdrţení této výzvy.
- 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 9.
dubna 2013 rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pokutu dle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
ve výši 250 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním filmu Kajínek, dne 14. října 2012 ve 20:20 hodin na programu Nova se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad,
který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval četné scény realisticky zobrazující
osoby vystavené těţkému tělesnému a duševnímu utrpení z motivu psychické abnormality, sadismu a
zištnosti (mučení muţe v čase od začátku pořadu 00:01:32 aţ 00:01:56 a mučení a znásilnění ţeny v
čase 00:37:02 aţ 00:39:22) a explicitní násilné scény (střelba do tří muţů se záběry na postřelená těla
včetně hlavy, střelba do leţícího bezbranného člověka v čase 00:03:37 aţ 00:04:32), které mohly
způsobit zejména dětským, ale i mladistvým divákům, jejichţ přítomnost u obrazovek není moţné v
tomto vysílacím čase vyloučit, psychický otřes, a přispět ke sníţení citlivosti těchto diváků při vnímání
násilí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012850. Účastníkovi řízení se
uloţila 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 2012850. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon
č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 9. dubna 2013 zahájit se zpracovatelem reklamy, společností S.E.N.
spol. s r.o., IČ 25099434, sídlem Květnového povstání 1119/29, 149 00 Praha 4, správní řízení z moci
úřední pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., neboť zpracováním reklamního
spotu Electroworld, ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH na všechny přístroje pro přípravu kávy“,
a který byl premiérově odvysílán dne 21. října 2012 od 18:11:04 hodin na programu Nova Cinema, se
mohl dopustit porušení povinnosti nezpracovat reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive zákazu klamavé obchodní praktiky tím, ţe tvrzení „Sleva ve výši 20%
DPH“ mohla ve spotřebiteli vyvolat dojem, ţe mu bude poskytnuta sleva ve výši 20% z nákupu, a
nikoli sleva pouhých 16,67% , jak je tomu ve skutečnosti. Reklamní spot neobsahoval ţádnou
informaci o tom, jakým způsobem bude sleva vypočtena (tj. ţe se vlastně vytvoří fiktivní situace, ţe
spotřebitel je plátcem DPH a odečte se mu z nákupu daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového
výpočtu), a především ani informaci o tom, kde můţe spotřebitel takové údaje nalézt; například odkaz
na internetové stránky společnosti Electro World s.r.o.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 109/2011 ze dne 28. 2.
2013, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2011, č. j. 8 A 180/2010 a
rozhodnutí Rady ze dne 18. 5. 2010 sp. zn. 2010/249/vos/Alt, BUR/2052/2010, jímţ byla uloţena
pokuta ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému
došlo zadáním reklamy na přípravek Mobilin, mutace 1, premiérově odvysílané dne 8. října 2009 v
17:59 hodin na programu ČT1 a 20x reprízované tamtéţ ve dnech od 9. 10. do 30. 10. 2009.

11

- Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 9. dubna 2013
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se se zadavatelem obchodního sdělení společností
OMEGA ALTERMED a. s. IČ: 253 88 827, sídlem Dráţní 253/7, Brno (dříve-ALTERMED
CORPORATION, a. s., IČ: 253 88 827, sídlem Hněvotínská 711/56, 779 00 Olomouc – Neředín),
vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke
kterému došlo odvysíláním obchodního sdělení na přípravek Altermed, produkt Mobilin, mutace 1,
odvysílané dne 8. října 2009 v 17:59 hodin na programu ČT1, neboť uplynula zákonná lhůta k uloţení
sankce, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele CET 21 spol. s r. o. doručeným Radě dne 7.
3. 2013 k objasnění zařazení zprávy o blíţícím se asteroidu a potenciálním riziku pro Zemi ve formě
výzvy „„…k Zemi se blíţí obří asteroid. Jestli hrozí sráţka, se dozvíte na tn.cz“, která zazněla v pořadu
Rychlé zprávy, odvysílaném dne 6. ledna 2013 v 18:42 hodin. Zejména o vysvětlení, zda a jakým
způsobem provozovatel ve zpravodajských pořadech zohledňuje veřejný zájem diváků na získávání
kompletních informací a zda zohledňuje, ţe ne kaţdému divákovi je umoţněn přístup k internetové
sluţbě tn.cz, a ţe tudíţ určité divácké skupiny mohou být oprávněně zneklidněny poplašnou
interpretací zprávy.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 11. 3. 2013 provozovatele11 TV production, s.r.o.,
na základě jakého smluvního ujednání byly do programu Metropol TV zařazovány pořady Městská
část Praha 6 a Městská část Praha 10 a o jakou část vysílání se v případě těchto pořadů jedná.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Jateční 33a,
170 00 Praha 7, k obsahu stíţnosti na předvánoční obchodní sdělení firmy Alza zobrazující zeleného
muţíčka s notebookem a hromadou dárků, které bylo premiérově odvysíláno dne 10. listopadu 2012
od 08:56:24 hodin na programu Nova.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého
nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na upozornění č.j. DRD/3187/2012, sp. zn. 2012/694/DRD/CET, a
č.j. DRD/3189/2012, sp. zn. 2012/695/DRD/CET, jimiţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení
§ 32 odst. 1 písm. c) a i) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reportáţí v rámci pořadu Televizní
noviny v průběhu ledna a února 2012 na programu Nova.
- Rada neshledala důvodným návrh provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění č.j.
DRD/3187/2012, sp. zn. 2012/694/DRD/CET, a č.j. DRD/3189/2012, sp. zn. 2012/695/DRD/CET, aby
Rada své závěry přehodnotila. Rada se neztotoţnila s námitkami provozovatele, trvá na správnosti
posouzení uvedeného v předmětných upozorněních a vydaná upozornění povaţuje tudíţ pro další
rozhodovací praxi Rady za směrodatná.
AVMSnV
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení poskytovatele MTV
NETWORKS s.r.o., ze dne 14. března 2013, doručeného Radě dne 14. března 2013, toto potvrzení:
Poskytovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strţi 65/1702, PSČ
140 62, byl dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. března
2013 pod názvem Comedy Central Polska On Demand, umístěná na internetové adrese
www.comedycentral.pl
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení poskytovatele MTV
NETWORKS s.r.o., ze dne 14. března 2013, doručeného Radě dne 14. března 2013, toto potvrzení:
Poskytovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strţi 65/1702, PSČ
140 62, byl dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
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sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. března
2013 pod názvem MTV Polska On Demand, umístěná na internetové adrese www.mtv.pl/watchvideos
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení poskytovatele MTV
NETWORKS s.r.o., ze dne 14. března 2013, doručeného Radě dne 14. března 2013, toto potvrzení:
Poskytovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strţi 65/1702, PSČ
140 62, byl dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. března
2013 pod názvem VH 1 Polska On Demand, umístěná na internetové adrese www.mtv.pl/vh1_shows
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení poskytovatele MTV
NETWORKS s.r.o., ze dne 14. března 2013, doručeného Radě dne 14. března 2013, toto potvrzení:
Poskytovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strţi 65/1702, PSČ
140 62, byl dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. března
2013 pod názvem VIVA Polska On Demand, umístěná na internetové adrese www.viva-tv.pl
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení poskytovatele MTV
NETWORKS s.r.o., ze dne 14. března 2013, doručeného Radě dne 14. března 2013, toto potvrzení:
Poskytovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v Praze 4, Na Strţi 65/1702, PSČ
140 62, byl dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. března
2013 pod názvem Comedy Central Polska On Demand, umístěná na internetové adrese
www.comedycentral.pl/family
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemné ţádosti pana Jiřího Macicha, ze
dne 6. srpna 2012, toto sdělení: Jiří Macich, IČ: 760 68 919, bytem v Proboštově u Teplic,
Meziškolská 131/34, PSČ 417 12, nebyl Radou dne 9. dubna 2013 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby Moviezone.cz, MITON CZ, s. r. o., IČ
25417967, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Soukenná 1, PSČ 466 01, kdo je poskytovatelem
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Moviezone.cz a z jakého důvodu případnou změnu
neoznámila.
- Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele MITON CZ, s. r. o., IČ 25417967, se
sídlem v Jablonci nad Nisou, Soukenná 1, PSČ 466 01, umístěné na internetové adrese
www.moviezone.cz, nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele Richarda Belţíka, bydlištěm Kuršova
984/9, Brno, PSČ 635 00, umístěné na internetové adrese www.navratdoreality.cz, nejsou
audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
společnost Ringier Axel Springer CZ a. s., IČ: 407 66 713, se sídlem v Praze 7, Komunardů 1584/42,
PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese www.isporttv.cz. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem v Praze 5, Kříţeneckého
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náměstí 322/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese www.barrandov.cz.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
společnost Bydţov s.r.o., IČ: 259 61 071, se sídlem v Novém Bydţově, Třída B. Smetany 1192, PSČ
504 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese www.vctv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
společnost Metropol TV, spol. s r.o., IČ: 264 29 144, se sídlem v Českých Budějovicích, Kostelní
1225/30, PSČ 370 04, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese www.metropol.cz. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

V Praze dne 12. 4. 2013
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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