Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 28. 4. 2015
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání
projednala 58 bodů programu. Seznámila se s 43 stížnostmi diváků a posluchačů, na
základě nichž vydala tři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř
správních řízení. Rada na svém 8. zasedání uložila dvě pokuty.
Společnosti RTV Cheb, k. s., pokutu ve výši 50 000,- Kč neboť zpracováním reklamy na
doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána 25. dubna 2014 v časech
8:51:23 hodin a 11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy
Vary), se dopustil porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle
kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy
dobře čitelný, text "doplněk stravy".
Spolku in4you, z.s., pokutu ve výši 50 000,- Kč za provozování převzatého vysílání bez
oprávnění, kterého se spolek dopustil tím, že poskytoval online šíření některých
zemských digitálních televizních programů veřejnosti prostřednictvím služby TV4you, a
tedy provozoval převzaté vysílání, aniž k tomu byl oprávněn podle zákona č. 231/2001
Sb. nebo podle zvláštního zákona.
Rada udělila celkem tři licence, a to licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů programu DANCE RADIO společnosti MAX LOYD,
s.r.o. se souborem technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W; licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio
Magic Brno společnosti AZ Rádio, s.r.o. se souborem technických parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz / 100 W a licenci společnosti ENECOS, s.r.o. k provozování
místního televizního vysílání programu KTV Dukovany šířeného prostřednictvím
kabelových systémů. Zaevidovala 2 nové poskytovatele audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 152 zapsaných poskytovatelů
těchto služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti MAX LOYD, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 36
26 / 49 11 36 pro program DANCE RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025,
žádosti ostatních žadatelů zamítá.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2015, č.
j. 5 A 7/2015 – 59, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 16. září 2014, č. j.
STR/3687/2014, sp. zn. 2014/232/zab, kterým Rada neudělila společnosti AZ Rádio,
s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
se souborem technických parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 100 W pro program
Hitrádio Magic Brno.
- Rada udělila společnosti AZ Rádio, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 100 W pro program Hitrádio Magic
Brno na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
- Rada vzala zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 10. dubna 2015, č. j. 5 A 7/2015 – 59, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze
dne 16. září 2014, č. j. STR/3687/2014, sp. zn. 2014/232/zab.
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- Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla
žádost společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz /
0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek
Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz /
0,2 kW, neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky žádosti.
- Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. zamítla
žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků v žádosti společnosti Orlická
obchodní s.r.o., IČ: 02891573 se sídlem Nad Akcízem 1033/3, 18200 Praha, o udělení
licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů České
Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz /
0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW,
Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz / 0,2 kW.
- Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla
žádost společnosti Orlická obchodní s.r.o., IČ: 02891573 se sídlem Nad Akcízem
1033/3, 18200 Praha, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz /
0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek
Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz /
0,2 kW, neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky žádosti.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o
žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002 se sídlem Branišovská
187/16,PSČ 143 00, Praha 4 o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice
95,5 MHz / 0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1
kW, Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I
94,5 MHz / 0,2 kW, neboť žadatel vzal svou žádost o udělení licence zpět.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o
žádosti provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785 se sídlem Rašínovo nábřeží
409/34, 12800 Praha o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz /
0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek
Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz /
0,2 kW, neboť žadatel vzal svou žádost o udělení licence zpět.
- Rada přijala usnesení, že se správní poplatek ve výši 25 000, – Kč zaplacený
společností ULTRAVOX s.r.o. IČ: 49702785 se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12800
Praha za podání žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice
95,5 MHz / 0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1
kW, Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I
94,5 MHz / 0,2 kW, nevrací.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 PrahaStaré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98
ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající ve změně programového a vysílacího schématu.
- Rada udělila provozovateli RFE/RL Inc., organizační složka, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím družice (licence Ru 122/02 ze dne 14. května 2002) podle § 231/2001
Sb., spočívající ve změně programových licenčních podmínek (posunu vysílacího času
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některých mutací, několika úprav názvu mutace v národním jazyce, zrušení kazašské
mutace a doplnění dalších programových podmínek v duchu stávajících LP) a v úpravě
technických parametrů.
- Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město,
identifikační číslo 15891283, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
2007/247/FIA ze dne 1. 12. 2009 k rozhlasovému vysílání programu EVROPA 2
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 88,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W
z vysílacího stanoviště Uherský Brod do 10. října 2025.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3
písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád udělila účastníku
řízení, společnosti RTV Cheb, k. s., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 350 02
Cheb, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na doplněk stravy
Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a
11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary), se dopustil
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text
"doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2014987. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu
ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 2014987.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), zastavuje se společností MÉDEA,
a.s., IČ: 25130013, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na lék Strepfen, která byla
odvysílána dne 17. června 2013 v 6:43:01 hodin, 7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na
programu Frekvence 1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), zastavuje se společností MÉDEA,
a.s., IČ: 25130013, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na lék Strepfen, která byla
odvysílána dne 17. června 2013 v 6:43:01 hodin, 7:39:08 hodin a 14:39:25 hodin na
programu Frekvence 1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
správního řízení.
- 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 zpracovatelem
reklamy, společností medial agency s.r.o., IČ: 26261057, se sídlem Lidická 48, 602 00
Brno, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na doplněk stravy
Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu 2014 v 8:00:15 hodin a
8:59:39 hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava), se mohl dopustit
porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje
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povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy".
- Rada se seznámila se stížností (č. j. 3472/2015) na vydání pořadu Názory a
argumenty ze dne 30. 3. 2015, odvysílaného na programu ČRo Radiožurnál.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Názory a argumenty, konkrétně vydání
odvysílaného dne 30. 3. 2015 na programu ČRo Radiožurnál.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio COLOR provozovatele ULTRAVOX,
s.r.o. ze dne 7. 4. 2015 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 se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli V
plus P s.r.o. (program Rock Rádio Prácheň; 89,0 MHz Písek) dne 15. dubna 2015,
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina; 94,3 MHz Jihlava) dne 15.
dubna 2015, RADIO ZLÍN, spol. s r. o. (program Radio Zlín; 91,7 MHz Zlín) dne 15.
dubna 2015, HAMCO s.r.o. (program Rádio Haná; 92,3 MHz Olomouc) dne 15. dubna
2015 a PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; 98,0 MHz Žďár nad Sázavou) dne
15. dubna 2015.
- Rada se seznámila s oznámením o zadavateli reklamy na hernu Casino Royale
Pershing, která byla odvysílána dne 24. února 2015 v 9:32:31, 15:31:28 hodin a
17:55:23 hodin na programu Kiss (98,1 MHz Praha).
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary město 2
98,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 50 03 / 50 14 27 se lhůtou pro doručení
žádostí do 2. června 2015.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti ENECOS, s.r.o., IČ 607 02 745, se sídlem Dukovany 227,
PSČ 67556, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení
(název) programu: KTV Dukovany; základní programová specifikace: informační
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: 633810 –
Dukovany, 741868 – Rouchovany, 741876 – Šemíkovice (okres Třebíč), 642843 –
Horní Dubňany (okres Znojmo), v rozsahu dle žádosti doručené dne 25. března 2015,
č.j. RRTV/3145/2015-P, ve znění doplnění ze dne 9. a 13. dubna 2015, č.j.
RRTV/3565/2015-P a RRTV/3627/2015-P.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 24 267 309, se
sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000,
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že nepožádal Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z
jiných důvodů než uvedených v písmenu p) a neoznámil Radě zahájení nebo ukončení
vysílání programu a každé služby přímo související s programem a dále síť
elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to
konkrétně ukončení vysílání programu ACTIVE TV, šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T na základě licence č.j. FIA/1598/2013, spis. zn.:
2012/800/FIA/TV, ze dne 9. dubna 2013, ve vysílací síti 3 ke dni 10. března 2015 (resp.
po půlnoci na 11. března 2015) a zahájení vysílání ve vysílací síti 4 dne 1. dubna 2015,
a stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada uložila § 60 odst. 5 zákona č. 231/1001 Sb., spolku in4you, z.s., IČ: 035268523,
se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, pokutu ve výši
50 000,- Kč za provozování převzatého vysílání bez oprávnění, kterého se spolek
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dopustil tím, že poskytoval online šíření některých zemských digitálních televizních
programů veřejnosti prostřednictvím služby TV4you, a tedy provozoval převzaté
vysílání, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto nebo podle zvláštního zákona. 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 20141152.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20141152. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele, Stavební bytové družstvo občanů v
Ledči nad Sázavou, IČ: 000 44 016, se sídlem Zdeňka Fibicha 678, PSČ 584 01 Ledeč
nad Sázavou, (registrace č.j.: Rg/66/96, ze dne 27. srpna 1996) o změně skutečností
uvedených v přihlášce k registraci, a to změnou v osobách statutárního orgánu
(představenstva) družstva a zápisem kontrolní komise do obchodního rejstříku, dle § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., dle zaslaného výpisu z obchodního rejstříku
doručeného dne 13. dubna 2015, č.j.: RRTV/3704/2015-P.
- Rada upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, Stavební bytové družstvo občanů v Ledči nad
Sázavou, IČ: 000 44 016, se sídlem Zdeňka Fibicha 678, PSČ 584 01 Ledeč nad
Sázavou, (registrace č.j.: Rg/66/96, ze dne 27. srpna 1996), podle § 59 odst. 1- 3
zákona č. 231/2001 Sb., na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že Radě neoznámil: 1) změnu v osobách statutárního orgánu
(představenstva) družstva; 2) zápis kontrolní komise do obchodního rejstříku ve lhůtě
stanovené zákonem a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 25842609, se sídlem: Skokanská 2117/1,
PSČ: 169 00, Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.: 2008/70/fia/CDG, č.j.
fia/645/08 ze dne 22. ledna. 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v
jejím rozšíření o český televizní program KINO BARRANDOV k 3. 4. 2015 v regionální
vysílací síti, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/3473/2015-P ze dne 3. dubna 2015.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám.
87, PSČ: 763 61 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997, spočívající ve změně programové
nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční (maďarský) televizní program Sport1 a český
televizní program SPORT2, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/3706/2015-P ze dne 14.
dubna 2015.
- Rada zaregistrovala právnickou osobu ZAPNI.TV s.r.o., IČ 039 19 374, se sídlem
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako provozovatele převzatého vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; identifikace sítě elektronických
komunikací: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k převzatému vysílání:
www.zapni.tv; programová nabídka – televizní programy – české - veřejnoprávní: ČT 1,
(včetně HD) ČT 2 (včetně HD), ČT 24, ČT 4 Sport (včetně HD), ČT Art, ČT : D (Déčko);
licencované: CINEMAX, CINEMAX 2, Comedy Central Extra, CS Film, CS mini, DOKU
CS, fanda (včetně HD), FAJNROCK TV, Film+, Film Europe (včetně HD), FUN 1, GOLF
CHANNEL, HBO (včetně HD), HBO 2 (včetně HD), HBO Comedy, HOROR FILM, JOJ,
Kino CS, kinoSvět, LEO TV, Megamax, Meteo TV, Minimax, MŇAM TV, MTV European,
MTV Dance International, MTV Hits International, MTV Rocks International, MUZIKA
CS, Nickelodeon, NOVA (včetně HD), Nova Cinema (včetně HD), Nova sport (včetně
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HD), Óčko, Óčko Expres, Óčko Gold, PLUS, RELAX, Prima (včetně HD), Prima COOL
(včetně HD), Prima love (včetně HD), Prima ZOOM (včetně HD), R1 ZAK, Rebel,
regionalnitelevize.cz, RELAX, Retro Music Television, SMÍCHOV (včetně HD),
Spektrum (včetně HD), SPORT 2 (včetně HD), SPORT 5, ŠLÁGR TV, Televize
Barrandov (včetně HD), Telka (včetně HD), Tv NOE, TV PAPRIKA, TV PÍSNIČKA a
Country No. 1, TV Plzeňská 1, TV Regina; televizní programy – zahraniční veřejnoprávní: STV 1 – Jednotka (včetně HD), STV 2 – Dvojka (včetně HD);
licencované: AXN (včetně HD), AXN Black, AXN White, BBC World News, Bloomberg
Television, Boomerang, CBS Drama, CBS Reality, CNN, Crime & Investigation, Dajto
(včetně HD), Digi Sport 1, 2, 3, 4 (včetně HD), DISCOVERY, Discovery HD Showcase,
Discovery Science (včetně HD), Discovery World (včetně HD), Disney Channel, EDGE
sport (včetně HD), Extreme Sports Channel, Fashion Television, Filmbox, Filmbox HD,
Filmbox Extra, Filmbox Plus, Filmbox Premium, Fine Living, Fishing & Hunting,
FoodNetwork, History Channel, History Channel HD, Investigation Discovery, ID Xtra,
JimJam, National Geographic Channel (Nat Geo Channel, včetně HD), Nat Geo Wild
(National Geographic Wild, včetně HD), RiK, SlovakSport.TV 1 HD, SlovakSport.TV2
HD, Spektrum HOME, Sport 1, TA3, TLC, Travel Channel (včetně HD), TV Doma
(včetně HD), TV LUX, TV MARKÍZA (včetně HD), Universal Channel, VH 1, VH Classic,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Nature HD, WAU (včetně HD) a
erotické s časovým rozsahem 24 h denně: Brazzers TV Europe, DARING!TV, Hustler
(včetně HD), Man-X, tyto programy v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení; v rozsahu dle
přihlášky k registraci doručené dne 30. března 2015, č.j. RRTV/3279/2015-P, ve znění
doplnění ze dne 20. dubna 2015, č.j. RRTV/4035/2015-P.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem: Praha 4, Závišova
502/5, PSČ: 140 00, Praha, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů č.j. Rg. 97/99, spočívající a) v rozšíření programové nabídky o české televizní
programy: MŇAM TV, BARRANDOV PLUS, KINO BARRANDOV, TV Plzeňská 1,
Comedy Central Extra, Nickelodeon HD, zahraniční televizní program: Nickelodeon
junior, b) ve změně názvů již registrovaných programů a to: ze ŠLÁGR TV 2 na TV
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, z HCTV na Netviet, v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/3223/2015-P ze dne 30. března 2015.
- Rada zaregistrovala provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se
sídlem: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ: 140 00, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j.
Rg. 97/99, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční (jihokorejský)
veřejnoprávní televizní program KBS World HD, v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/3223/2015-P ze dne 30. března 2015 a jeho doplnění č.j. RRTV/4182/2015-P ze
dne 24. dubna 2015 a č.j. RRTV/4210/2015-P.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT sport
provozovatele Česká televize ze dne 3. března 2015 v čase 10:00-22:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova sport
provozovatele CET 21 spol. s r.o. ze dne 3. března 2015 v čase 10:00-22:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu fanda
provozovatele CET 21 spol. s r.o. ze dne 13. dubna 2015, časového úseku 12:00 24:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu HBO, vysílaného na území České
republiky, v období 23. 12. 2014 od 8.00 do 19.00 hodin, 25. 12. 2014 od 9.00 do 19.00
hodin a 26. 12. 2014 od 10.00 do 22.00 hodin.
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- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu HBO
(určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a
Hercegovinu a Makedonii) ze dne 13. února 2015 v čase od 10:00 do 24:00 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 televizního vysílání programu HBO (určeného pro Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii), HBO
Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu došlo dne 13. února 2015 v čase od 10:00 do 24:00
hodin k odchylce od jazykových podmínek stanovených v licenci, která spočívá v
absenci titulků a dabingu příslušné jazykové mutace programu HBO. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu FILM CAFE
(Maďarsko) provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 23. února 2015
v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
- 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. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní
620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy programu FILM CAFE
(Maďarsko), které nebyly záznamy vysílání v náležité technické kvalitě, neboť dodané
záznamy ze dne 23. února 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin nesplňovaly
podmínky ohledně minimálního doporučeného rozlišení obrazu a minimálního datového
toku stereofonního zvuku. Záznamy vykazovaly rozlišení obrazu pouze 384 x 288 bodů
a datový tok stereofonního zvuku 64 kbit/s. V obrazové složce byly záznamy
deformované, textová sdělení, která byla součástí vysílání, byla v mnoha případech
nečitelná. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu 3C ze dnů 25.–
26. ledna 2015 od 00.00 do 24.00 hodin.
- 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 3C spol. s r.o. se sídlem Myslivní 689/21, 62300 Brno, IČ: 532819, na
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu 3C z časového období 25.–
26. ledna 2015 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, dle svého vyjádření z
lokality Jedovnice, Rožná, Rozsochy ve formátu pdf, z lokality Moravské Kninice ve
formátu ppt a z lokality Říčany a Dolní Rožínka ve formátu html a obrázky ve formátu
JPEG a GIF, které nejsou záznamem vysílání programu v odvysílané podobě. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- 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 3C spol. s r.o. se sídlem Myslivní 689/21, 62300 Brno, IČ: 532819, na
porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v
období 25.–26. ledna 2015 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. v období dvou dnů,
neposkytoval divákům programu 3C, dle vyjádření provozovatele v lokalitě Bílovice nad
Svitavou, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
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- 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 3C spol. s r.o. se sídlem Myslivní 689/21, 62300 Brno, IČ: 532819, na
porušení podmínek licence, neboť stopáž videotextové smyčky na záznamu vysílání
programu 3C z časového období 25.–26. ledna 2015 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z
období dvou dnů, dle vyjádření provozovatele z lokality Bílovice nad Svitavou byla vždy
2.52 minut, přestože v licenčních podmínkách je uvedena stopáž videotextové smyčky v
délce od 10–30 minut. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- 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 3C spol. s r.o. se sídlem Myslivní 689/21, 62300 Brno, IČ: 532819 na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním reklamního bloku v čase 00.02.26–00.02.40 a v čase 00.47.26–00.47.40 od
začátku dodaného záznamu vysílání označeného provozovatelem jako Bílovice n.
Svitavou, Záznam vysílání BTV 25. a 26. 1. 2015, který nebyl na svém konci oddělen
předělem. Provozovatel vysílání tak nezajistil, aby reklamní blok byl snadno
rozeznatelný, tj. neoddělil zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky reklamní blok od ostatních částí vysílání. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 20 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 3C spol. s r.o. se sídlem Myslivní 689/21, 62300 Brno, IČ: 532819, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu byl pořad uvozený znělkou Televizní studio Bílovice
odvysílán na programu 3C v lokalitě Bílovice nad Svitavou v neděli 25. ledna 2015,
pokud je v licenčních podmínkách programu 3C stanoveno, že „obrazové vysílání je v
obcích Bílovice nad Svitavou, Drásov, Jedovnice, Nedvědice, Rozsochy a Dolní
Rozinka v premiéře vysíláno vždy první neděli v měsíci od 14.00 hodin a repríza v
pondělí od 17.00 hodin“, tedy že má být odvysílána repríza pořadu v pondělí, premiéra
pořadu pouze první neděli v měsíci, dále z jakého důvodu zařadil do vysílání programu
3C v lokalitě Bílovice nad Svitavou odlišné vydání pořadu uvozeného znělkou Televizní
studio Bílovice v pondělí 26. ledna 2015, než jaké bylo odvysíláno v neděli 25. ledna
2015, a dále zda je pravdivá informace uvedená ve videotextové smyčce programu 3C
vysílaného v lokalitě Bílovice nad Svitavou, tedy že „Program vysílání je opakován
denně v 9.00, 14.00, 18.00 a ve 21.30 hodin“, a která konkrétní část dodaného
záznamu vysílání programu 3C je v této zveřejněné informaci myšlena slovním
spojením program vysílání, zejména pak vzhledem k tomu, že informace je uvedená
spolu s informací o obsahu pořadu, zda je opakováním programu vysílání myšleno
opakování tohoto pořadu, či opakování videotextové smyčky i tohoto pořadu v celkové
stopáži cca 45 minut.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 23. března do 21. dubna 2015 (celkem 42 podání): CET 21
spol. s r. o. / NOVA – hlasitost znělek obecně; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události,
reportáž Solární miliardy, 6. března 2015 od 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA –
Výměna manželek, 1. dubna 2015 ve 20:20 hodin; Česká televize / ČT1 – Máte slovo s
M. Jílkovou, 2. dubna 2015 od 21:25 hodin; Česká televize / ČT24 – Archiv ČT24, 4.
dubna 2015 od 22:05 hodin; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, téma
Američtí vojáci v Česku v pořadu, 30. března 2015 od 22:00 hodin; FTV Prima, spol.
s.r.o. / Prima COOL – programové upoutávky obecněji; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima
COOL – hlasitost reklamy v přerušeních filmu Percy Jackson: Zloděj blesku, 5. dubna
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2015 od 20:00 hodin; Česká televize / ČT1 a jiní provozovatelé a programy – kvalita
programu obecně; Česká televize / různé programy – zpravodajství obecně; APOTEX
(ČR), spol. s r.o. a WAKE spol. s r.o. / obchodní sdělení HemaGel – premiéra
sponzorského vzkazu na programu TV Barrandov 12. května 2014 v 17:55:40 hodin;
FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Zprávy FTV Prima, reportáže o případu soudního
odebrání dětí rodičům a jejich předání do diagnostického ústavu, 3. a 7. dubna 2015 od
18:55 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Očima Josefa Klímy, téma kočičího
útulku, 7. dubna 2015 od 21:35 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima a jiní
provozovatelé a programy – reportáže s prezentací pohřebních služeb, např. Krimi
zprávy, 7. dubna 2015 od 19:20 hodin; Česká televize / ČT2 – Ostrovy mezi oceány, 7.
dubna 2015 od 20:55 hodin; Česká televize / ČT24 – interaktivní komunikace při
vysílání pořadu Hyde Park, 8. dubna 2015 od 20:05 hodin; Česká televize / ČT1 –
Reportéři ČT, reportáž Úplatek za operaci u urologa, 31. ledna 2011 od 21:25 hodin,
reportáž Peníze za operaci bez trestu, 19. března 2012 od 21:25 hodin; Česká televize /
Teletext ČT – zprávy v teletextu, 7. dubna 2015; Česká televize / ČT24 – Události,
komentáře, rozhovor s Pussy Riot 14. listopadu 2014, diskuse o Rusku, 11. prosince
2014; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – natáčení reportáže pro pořad Očima Josefa
Klímy; Česká televize / ČT2 – Nedej se plus, reportáž Megapodvod s vodou?, 22.
března 2015 od 10:30 hodin; Stanice O, a. s. / O („Óčko“) – Mixxxérshow, klip
Kontrafakt: Keď jazdíme my, 7. dubna 2015 v 16:24 hodin; PRAHA TV s.r.o. / PRAHA
TV – Zprávy z Prahy, reportáže s možnou reklamní prezentací, 24. listopadu, 10. a 15.
prosince 2014; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy,
reportáž Za ušním šelestem může být stres, 11. dubna 2015 od 18:30 hodin; Česká
televize / ČT24 – Hyde Park, 13. dubna 2015 od 20:05 hodin; Opel Southeast Europe
Automotive Distribution LLC / obchodní sdělení Opel Astra – vysílání např. na programu
Prima 13. dubna 2015 ve 20:43:04 hodin; Česká televize / ČT1 – zpravodajství obecně;
Česká televize / ČT24 – zpravodajství v průběhu dne 8. dubna 2015; TELEPACE s. r. o.
/ Tv Noe – nevyžádané programové informace e-mailem; Česká televize / ČT24 –
Události, reportáži Americké investice v Česku, 15. dubna 2015; Česká televize / ČT2 –
programová skladba po pořadu Kouzelná školka; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima –
Zprávy FTV Prima, reportáž Reportérka Monika Zajícová byla napadena, 19. března
2015, a reportáž Reportáž o napadení štábu TV Prima prodejci firmy BNM má dohru,
20. března 2015, vždy od 18:55 hodin; Česká televize / internetová stránka ČT – článek
Romský policista z Česka dostane Řád britského impéria; Česká televize / bez
konkretizace programu – zahraniční politické zpravodajství obecně; FTV Prima, spol.
s.r.o. / Prima – inscenované situace v pořadu Očima Josefa Klímy, 14. dubna 2015 od
21:35 hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení 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., podle jejíhož § 2
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne 25. března
2015 na programu NOVA odvysílal v úseku 14:03:36-14:07:03 hodin blok reklam o
hladině hlasitosti -25,2 LUFS, v úseku 14:23:03-14:25:49 hodin blok reklam o hladině
hlasitosti -24,1 LUFS a v úseku 14:37:36-14:40:37 hodin blok reklam o hladině hlasitosti
-24,8 LUFS, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23 LUFS s
tolerancí +-1 LU. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 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
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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 vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla v pořadu Události odvysílaném dne
6. března 2015 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24 v rámci reportáže Solární
miliardy prezentována v souvislosti se solární elektrárnou Vřesovice II informace o
zrušení licence společnosti FVE 8 s.r.o., když podle Obchodního rejstříku tato
společnost zanikla v roce 2014, a jejím nástupcem se stala jiná společnost, a dále o
podání vysvětlení, z jakého důvodu byly v rámci téže reportáže prezentovány informace
o poskytnutých zárukách provozovatelům konkrétních solárních elektráren bez
související informace, zda záruky byly nebo nebyly využity. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 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 APOTEX (ČR), spol. s r.o., IČ: 45314306 Praha Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu stížnosti na obchodní sdělení
Hemagel, které bylo odvysíláno dne 12. 5. 2014 od 17:55:40 hodin na programu
Televize Barrandov. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 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 WAKE spol. s r.o., IČ: 61168629, sídlem Jakubská
647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu stížnosti na obchodní sdělení Hemagel,
které bylo odvysíláno dne 12. 5. 2014 od 17:55:40 hodin na programu Televize
Barrandov. Rada stanovila 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 ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařadil do pořadu
Zprávy FTV Prima odvysílaného 3. dubna 2015 od 18:55 hodin na programu Prima v
rámci reportáže "Český helsinský výbor upozornil na další případ nesmyslného
odebírání dětí" vyjádření matky dětí umístěných do diagnostického ústavu, když do něj
zařadil vyjádření otce. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 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 ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil do pořadu Krimi
zprávy odvysílaného 7. dubna 2015 od 19:20 hodin na programu Prima v rámci
reportáže Po požáru v bytě zemřela 66letá žena záběr na vozidlo pohřební služby s
výrazným nápisem obsahujícím název firmy a kontaktní informace. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 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 ustanovením § 137 odst. 1
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
společnost HELFI s.r.o., IČ: 24813192, se sídlem Praha 4 - Podolí, K sídlišti 776/9,
okres Praha Hl.m., PSČ 14000, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního
ujednání nebo neformální dohody byl zařazen do pořadu Krimi zprávy odvysílaného 7.
dubna 2015 od 19:20 hodin na programu Prima v rámci reportáže Po požáru v bytě
zemřela 66letá žena záběr na vozidlo této pohřební služby s výrazným nápisem
obsahujícím název firmy a kontaktní informace. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 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 ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařadil do pořadu Nedej se plus s
podtitulem Megapodvod s vodou? odvysílaném dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na
programu ČT2 pluralitní názory k místní situaci ve fungování vodárenství. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 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 ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu prezentoval
v pořadu Naše zprávy, který byl vysílán 11. dubna 2015 od 18:30 hodin na programu
Televize Barrandov, v reportáži Za ušním šelestem může být stres loga časopisů
Týden, Sedmička a Exkluziv, a aby vysvětlil, na základě jakého smluvního ujednání byla
případně loga prezentována a jaká byla smluvní plnění smluvních stran. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 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 ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
společnost EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Mikuleckého 1309/4,
Braník, 147 00 Praha 4, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání
nebo neformální dohody byly v pořadu Naše zprávy, který byl vysílán 11. dubna 2015
od 18:30 hodin na programu Televize Barrandov, v reportáži Za ušním šelestem může
být stres prezentována loga časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy ETA Gratus, jež byla do vysílání
zařazena jako audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora ETA
Gratus, pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a závěrečného označení sponzora
ETA Gratus dne 14. prosince 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 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
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platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy ETA Gratus, jež byla do vysílání zařazena
jako audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora ETA Gratus,
pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a závěrečného označení sponzora ETA
Gratus dne 14. prosince 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1. Cílem odvysílání
audiovizuálního obsahu „Minutky paní Haliny - Robot“, koncipovaného jako minipořad,
ve spojení s označeními sponzora ETA Gratus, jež tvoří nedílnou součást této části
vysílání, bylo propagovat celokovový kuchyňský robot ETA Gratus, přičemž obsah
tohoto minipořadu, v němž protagonistka hovoří o výhodách a přednostech
kuchyňského stroje, ve spojení s označením sponzora, fakticky informujícím, kde je
možné takový výrobek zakoupit, vytváří reklamní celek, resp. reklamu, která však byla
do vysílání zařazena tak, že nebyla pro diváka jako reklama rozeznatelná a jako
reklama nebyla ve vysílání oddělená od ostatních částí vysílání Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 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 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy ETA Gratus, jež byla do vysílání zařazena
jako audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora ETA Gratus,
pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a závěrečného označení sponzora ETA
Gratus dne 14. prosince 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reklamy ETA Gratus, jež byla do vysílání zařazena jako
audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora ETA Gratus,
pseudopořadu „Minutky paní Haliny - Robot“ a závěrečného označení sponzora ETA
Gratus dne 14. prosince 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1. Cílem odvysílání
audiovizuálního obsahu „Minutky paní Haliny - Robot“, koncipovaného jako minipořad,
ve spojení s označeními sponzora ETA Gratus, jež tvoří nedílnou součást této části
vysílání, bylo propagovat celokovový kuchyňský robot ETA Gratus, přičemž obsah
tohoto minipořadu, v němž protagonistka hovoří o výhodách a přednostech
kuchyňského stroje, ve spojení s označením sponzora, fakticky informujícím, kde je
možné takový výrobek zakoupit, vytváří reklamní celek, resp. reklamu. Tím provozovatel
porušil povinnost nezařazovat do vysílání programu ČT1 reklamu s výjimkou reklamy
zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní
události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu
vysílání sportovní či kulturní události. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto 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 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
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správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy Tesco, jež byla do vysílání
zařazena jako audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora Tesco,
pseudopořadu „Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného
označení sponzora Tesco dne 21. října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1, neboť
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako
audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu
„Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora
Tesco dne 21. října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1. Cílem odvysílání
audiovizuálního obsahu „Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“,
koncipovaného jako minipořad, ve spojení s označeními sponzora Tesco, jež tvoří
nedílnou součást této části vysílání, bylo propagovat služby a zboží společnosti Tesco,
přičemž obsah tohoto „minipořadu“ – lákajícího na kvality americké kuchyně, ve spojení
s označením sponzora, fakticky informujícím, kde je možné právě produkty americké
kuchyně zakoupit, vytváří reklamní celek, resp. reklamu, která však byla do vysílání
zařazena tak, že nebyla pro diváka jako reklama rozeznatelná a jako reklama nebyla ve
vysílání oddělená od ostatních částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto 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 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako
audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu
„Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora
Tesco dne 21. října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reklamy Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako
audiovizuální celek, sestávající z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu
„Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“ a závěrečného označení sponzora
Tesco dne 21. října 2014 od 20:04 hodin na programu ČT1. Cílem odvysílání
audiovizuálního obsahu „Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka“,
koncipovaného jako minipořad, ve spojení s označeními sponzora Tesco, jež tvoří
nedílnou součást této části vysílání, bylo propagovat služby a zboží společnosti Tesco,
přičemž obsah tohoto „minipořadu“ – lákajícího na kvality americké kuchyně, ve spojení
s označením sponzora, fakticky informujícím, kde je možné právě produkty americké
kuchyně zakoupit, vytváří reklamní celek, resp. reklamu. Tím provozovatel porušil
povinnost nezařazovat do vysílání programu ČT1 reklamu s výjimkou reklamy
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zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní
události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu
vysílání sportovní či kulturní události. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 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 ustanoven § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem
obchodního sdělení, společností CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem Rybná
716/24, Staré Město, 110 00 Praha, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit jako zadavatel obchodního sdělení
DermaWand“, které bylo odvysíláno dne 5. června 2014 v čase 19:46:22 hodin na
programu Televize Barrandov - repríza (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu
„DermaWand“, který byl premiérově odvysílán dne 7. června 2014 v čase 10:04:57
hodin na programu Televize Barrandov (mutace 2), neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 64 odst. 1
písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 28. dubna 2015 toto usnesení: Správní řízení sp.zn. 2015/213/RUD/FTV vedené z
moci úřední s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na
žertvách 132/24, PSČ 18000, Praha 8, pro možné porušení ustanovení § 42 zákona č.
231/2001 Sb., se přerušuje do doby skončení soudního řízení č.j. 9 A 321/2014, které je
vedeno při Městském soudu v Praze.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností RosenPharma,
a.s., IČ 26765152, sídlem Levá 489/11, 147 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním reklamy na produkt - doplněk stravy KŘUPAVÝ LECITIN 1500,
odvysílané dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV, se
dopustil možného porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť v reklamě
absentuje text "doplněk stravy".
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zpracovatelem reklamy, společností ŠLÁGR TV,
spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, správní řízení z moci
úřední, neboť zpracováním reklamy na produkt -doplněk stravy KŘUPAVÝ LECITIN
1500, odvysílané dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV,
se dopustil možného porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť v reklamě
absentuje text "doplněk stravy".
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakých zdrojů
vycházel, když dne 17. prosince 2014, v rámci zpravodajské relace Televizní noviny,
vysílané od 19:30 hodin na programu NOVA, konkrétně pak v reportáži s názvem
„Urážky prezidenta by podle Humla měly být trestné“, uvedl tato sdělení: „Tentokrát by
prý rád omezil lidská práva a základní demokratické principy“, „Omezení svobody slova
a návrat cenzury, totalitní metody by podle svých výroků chtěl poslanec Stanislav
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Huml“, „Nadávky na adresu veřejných činitelů včetně prezidenta by totiž podle něj měly
být trestné a provozovatelé internetových stránek by je měli nekompromisně mazat, aby
si kritiku politiků nikdo nemohl přečíst.“
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže „Urážky
prezidenta by podle Humla měly být trestné“, dne 17. prosince 2014 od 19.30 hodin na
programu NOVA se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, konkrétně
tím, že nesprávně informoval o tom, že poslanec Huml by rád zakázal možnost
kritizovat veřejné představitele (jejich kroky a činnost), zatímco jeho myšlenkou bylo
omezit urážení veřejných představitelů, respektive veřejných funkcí za užívání
vulgarismů a nadávek. Stejně tak reportáž nesprávně informovala o tom, že Stanislav
Huml chce zabránit tomu, aby si někdo mohl výroky proti veřejným představitelům číst,
seznámit se s nimi, zatímco jeho záměrem ve skutečnosti bylo zachovat autoritu a
důstojnost zastávané veřejné funkce. Diváci tak byli zpracováním a vyzněním reportáže
manipulováni ve prospěch negativního vnímání daných názorů poslance Humla,
přičemž to bylo umocněno tím, že tvůrci reportáže dali tyto jeho myšlenky do souvislosti
s omezováním základních práv a svobod a s legislativou před rokem 1989 a totalitními
metodami. Takovéto zpracování zpravodajské reportáže nelze hodnotit jako v souladu
se zásadou objektivního informování. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Regionální televize CZ
s.r.o., jaký podíl pořadů zpřístupněných za rok 2014 na programu regionalnitelevize
osobám se sluchovým postižením tvoří pořady opatřené skrytými či otevřenými titulky, a
jsou tedy zpřístupněny formou, kterou explicitně stanovila § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., neboť v přehledech poskytnutých provozovatelem jsou zahrnuty jak
pořady opatřené titulky, tak i videotext a pořady bez komentáře.
- 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 2014 na programu
regionalnitelevize neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými
titulky pro osoby se sluchovým postižením.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ČESKÁ
TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, z jakého důvodu
nebyla v pořadu Události odvysílaném dne 14. února 2015 od 19:00 hodin v rámci bloku
„4 hodiny do příměří“ specifikována strana sporu, která daný den ostřelovala Doněck,
ačkoliv jinak byly útočící jednotky v bloku zcela explicitně jmenovány.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ČESKÁ
TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, z jakého důvodu
uvádí ve vydání pořadu Ta naše povaha česká, nazvaném Vzpoura na druhém patře,
odvysílaném dne 9. ledna 2015 od 17:45 hodin protagonista pořadu, že nemá přístup
do šatny a vlastní skřínku.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ČESKÁ
TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, na základě jakých
důvodů odvysílal dne 21. února 2015 v rámci pořadu Zprávy od 8:30 hodin na programu
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ČT 24 jako ilustrační materiál k informaci o chystané demonstraci Dělnické strany
sociální spravedlnosti proti islamizaci a imigraci v ČR záběry z demonstrace iniciativy
Islám v České republice nechceme.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého
důvodu ve čtené zprávě o zamítnutí nároku na vrácení nemovitého majetku potomkům
Jana Antonína Bati, která byla součástí pořadu Události, komentáře, vysílaného dne 5.
února 2015 od 22:00 hodin na programu ČT24, označil za toho, kdo majetek v roce
1947 zabavil, komunisty.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti VALOSUN a.s., IČ: 253 41
090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621 00, ve věci obsahu stížnosti na reklamu
Biopron, která byla odvysílána dne 18. října 2014 v čase 8:46 hod. v rámci
teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka.
- Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko ve věci
zdravotních tvrzení obsažených v obchodním sdělení Biopron, které bylo odvysíláno
dne 18. října 2014 v rámci teleshoppingového pořadu Tipy ptáka Loskutáka na
programu Telka, konkrétně v čase 08:46:18–8:48:07 hodin.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14
768, sídlem: Korunní 129, Praha 3, 130 00, ve věci obsahu stížnosti na reklamu
Celadrin, která byla odvysílána dne 18. října 2014 v čase 8:51 hod. v rámci
teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Simply You Pharmaceuticals
a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, ve věci stížnosti na obchodní
sdělení – označení sponzora Hemostop gel MAX, odvysílané dne 12. ledna 2015 od
21:16:55 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Bydžov s.r.o., IČ
25961071, sídlem Třída B. Smetany 1192, Nový Bydžov, PSČ 504 01, z jakého důvodu
je na internetových stránkách programu V1 (www.vctv.cz) jako provozovatel uvedena
společnost VČTV s.r.o.
- 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 Bydžov s.r.o., IČ 25961071, sídlem Třída B. Smetany 1192, Nový
Bydžov, PSČ 504 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název a
identifikační číslo, adresa sídla a k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese
pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické
pošty. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Bydžov s.r.o., IČ
25961071, sídlem Třída B. Smetany 1192, Nový Bydžov, PSČ 504 01, jaká je povaha
sdělení „Cesty Leoše Šimánka“, které bylo do vysílání programu V1 zařazeno dne 1.
ledna 2015 od 9:14 a 14:01 hodin, a na základě jakých smluvních ujednání bylo sdělení
odvysíláno, resp. zda, a případně jakým způsobem, se tato ujednání vztahovala k
propagaci knih Leoše Šimánka.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března
2015, č.j. 4 As252/2014-33, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2014, č.j. 10 A 54/2014, kterým bylo
zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn. 2013/721/LOJ/CET, č.j. LOJ/358/2014, jímž
byla provozovateli CET 21 spol. s r.o. uložena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 19. května 2013 od 21:20:40 hodin na programu Nova odvysílal reklamu Blue Style,
označenou jako "sponzor pořadu", která nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo

16

zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání,
jak to v případě reklam zákon vyžaduje, tedy tak, aby byla pro diváka díky svému
oddělení od ostatních částí vysílání snadno rozeznatelná jako reklama.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456,
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z
moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním reklamy "Blue style" dne 19. května 2013 od 21:20:40 hodin na
programu Nova, neboť nebyla dostatečně naplněna podmínka dle ust. § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 19. května 2013 od 21:20:40 hodin na programu Nova
odvysílal reklamu Blue Style, označenou jako "sponzor pořadu", která propaguje
cestování do Egypta s cestovní kanceláře Blue Style v kooperaci s Egyptskou centrálou
cestovního ruchu. Reklama obsahuje přímá oslovení diváků a pobídky („Komu dáte svůj
hlas vy? Prožijte s námi novou éru, Egyptská centrála cestovního ruchu a cestovní
kancelář Blue Style. Cestuje s tím, kdo se vyzná“), dále reklamní slogan („Egypt, kde to
všechno začíná“). Vizuálně je nabídka doprovázena vyobrazením krásných lákavých
výjevů z Egypta a dovolené. Reklama se jako celek obrací na diváky a pobízí je ke
koupi. Reklama obsahuje podporu prodeje a přímou nabídku, čímž naplňuje definiční
znaky reklamy dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. Tato reklama nebyla
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělena od ostatních částí vysílání, jak to v případě reklam zákon vyžaduje, tedy tak,
aby byla pro diváka díky svému oddělení od ostatních částí vysílání snadno
rozeznatelná jako reklama. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. března
2015. č.j. 1 As 230/2014, jímž byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014, č.j. 6A 159/2014, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn. 2014/39/RUD/TV, č.j.
RUD/2414/2014, o uložení pokuty ve výši 100 000,- Kč provozovateli TV CZ s.r.o., IČ
242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město
Praha, PSČ 110 00, za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb.,kterého se dopustil tím, že 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 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 28. dubna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje 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 vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu
Rady zapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV, který nebyl záznamem vysílání v
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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, neboť v dané věci uplynula tříměsíční prekluzivní
lhůta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s pracovní verzí zprávy Evropské komise proti rasismu a
nesnášenlivosti (ECRI) mapující aktuální situaci v České republice a schválila návrhy
korekce faktických chyb a nepřesností nacházejících se v pasážích věnovaných
působnosti a správní praxi Rady

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 službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. ze dne
26. února 2015, doručeného Radě dne 26. února 2015, toto potvrzení: Poskytovatel
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., IČ: 604 57 856, se sídlem Praha 1, Národní
1009/3, PSČ 110 00, byl dne 28. dubna 2015 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. dubna 2015 pod názvem
VideoJournal, umístěná na internetové adrese www.videojournal.cz
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele Prácheňská televize s. r. o. ze dne 19. února 2015,
doručeného Radě dne 20. února 2015, toto potvrzení: Poskytovatel Prácheňská televize
s. r. o., IČ: 037 47 549, se sídlem Strakonice, Dražejov, Pod Hájovnou 365, PSČ 386
01, byl dne 28. dubna 2015 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 1. dubna 2015 pod názvem TV Prácheň, umístěná na
internetové adrese www.tvprachen.cz.

V Praze dne 30. 4. 2015
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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