Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného ve dnech 22. 5. 2012 - 23. 5. 2012

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání
projednala 48 bodů programu. Seznámila s 32 stíţnostmi diváků a posluchačů, na
základě nichţ vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení
jednoho správního řízení. Rada na svém 10. zasedání uloţila dvě pokuty.
Provozovateli HUKU s.r.o., ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 47 odst. 1
písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl ţádné
údaje o evropských dílech, evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2011 na
programu ETHNIC TV a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných
českých děl v roce 2011 na programu ETHNIC TV a společnosti Dr. Popov s.r.o. ve
výši 10 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr.
Popov, která byla zařazena v rámci programového bloku (32:21 min.), vysílaného
opakovaně ve smyčce v období od 2. do 4. září 2011 na programu ZKTV porušil § 5d
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy musí
obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy", jenţ
v předmětné reklamě zcela absentoval.
Na zasedání Rady proběhla veřejná slyšení ve čtyřech licenčních řízeních
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím souborů technických prostředků
Ústí nad Labem - Stříbrníky 90,2 MHz/200 W (souřadnice WGS 84: 14E0222 /
50N4045), Šumperk - Kolšov 107,6 MHz/500 W (souřadnice WGS 84: 16E5630 /
49N5342), Frýdek-Místek 90,6 MHz/100 W (souřadnice WGS 84: 18E2120/49N4124)
a Brno 98,1 MHz / 1 kW (souřadnice WGS 84: 16E3312 / 49N1118).
Rada se seznámila s materiálem na téma komunitní média a tento materiál dále
poskytne k veřejné konzultaci na svých webových stránkách s termínem pro zaslání
připomínek 15. října 2012.
Zaevidovala čtyři nové audiovizuální mediální sluţby na vyţádání. Celkem tak k
dnešnímu dni eviduje 106 zapsaných těchto sluţeb. Podrobnější informace naleznete
v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 253 96 676 se sídlem
Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas Rock (licence
Ru/81/98) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů, a to v přidělení kmitočtu Hranice 94,4 MHz / 100 W z důvodu negativního
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST
MEDIA s. r.o., IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz,
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o., IČ: 26145430
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se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p.2399 PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště a
zvýšení výkonu kmitočtu Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz ze 100 W souřadnice
WGS 84: 14 022 / 50 40 45 na kmitočet Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz na 200
W, souřadnice WGS 84: 14 02 28 / 50 40 40.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST
MEDIA s. r.o., IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
zvýšení výkonu kmitočtu MOST 93,0 MHz, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
BROADCAST MEDIA s. r.o., IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p.2399
PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence
Ru/138/01) spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz z 200 W na 400 W
souřadnice WGS 84: 13 37 26 / 50 30 59.
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), přijala ve věci ţádosti
provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10,
Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00, o změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat
(licence Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W toto rozhodnutí:
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Třebíč 99,5 MHz / 200 W (vysíláním
zásobeno 44 332 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje
provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10,
Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio
Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence
a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY (licence č.j.
Ru/283/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Pec pod Sněţkou –
Horizont 96,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických
parametrů Pec pod Sněţkou – Horizont 96,1 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 3 260
obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení.
Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze
vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
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rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ
ČECHY (licence č.j. Ru/283/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů
Pec pod Sněţkou – Horizont 96,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 44 08 / 50 41
46.
- 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: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 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 souboru technických parametrů Benešov Mariánovice 101,8
MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů
Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 26 288 obyvatel) jako
nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních
kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ:
45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou
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 souboru technických parametrů Benešov Mariánovice 101,8
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 41 01 / 49 45 51.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. odmítla ţádost
společnosti JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00
Praha 4 o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW neboť ve stanovené
lhůtě nebyly odstraněny nedostatky v ţádosti.
- Rada vyrozumí účastníky licenčního řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Pardubice-Polabiny s podmíněným sektorovým omezením výkonu o
vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k otázce moţnosti budoucí změny
vyzářeného výkonu, stanoviště nebo výšky anténního systému nad zemí a ţádá je o
vyjádření, zda na ţádosti trvají anebo zda ji berou zpět, a to do 15 dnů od doručení
ţádosti.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz Plzeň) dne 11.
května 2012, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 99,7 MHz Praha) dne 11.
května 2012, AKJO Media s.r.o. (program Rock Radio Gold; 99,7 MHz České
Budějovice) dne 11. května 2012, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 104,5
MHz České Budějovice) 11. května 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss;
98,1 MHz Brno) dne 11. května 2012, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO;
102,9 MHz Praha) dne 11. května 2012 a BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat;
101,2 MHz České Budějovice) dne 11. května 2012 a shledala, ţe byla odvysílána v
souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č.
231/2001 a zákonem o regulaci reklamy, zákon č. 40/1995 Sb.
- Rada se seznámila se stíţností posluchačky (č.j. 4695/2012 a č.j. 4696/2012) na
pořad „Praha versus City“, konkrétně na epizodu „Honza s Karlem v lese“ odvysílanou
dne 7. května 2012 na programu CITY 93.7 FM; Rada se seznámila se stíţností (č.j.
4841/2012) na reklamu na doplněk stravy ArginMax.
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- Rada se seznámila se stíţností posluchačky (č.j. 3766/2012) na reklamu e-shopu
www.ecigaretyshop.cz, která byla odvysílána dne 30. března 2012 v čase od 17:40:53
hodin na programu Radio Hey (frekvence 94,7 MHz/Ostrava), provozovatele Star
Promotion, s.r.o.
- Rada vyţádá od provozovatele rozhlasového programu, společnosti Star Promotion,
s.r.o., informace o zadavateli reklamy na e-shop www.ecigaretyshop.cz, která byla
odvysílána dne 30. března 2012 v čase od 17:40:53 hodin na programu Radio Hey
(frekvence 94,7 MHz/Ostrava).

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada vydala provozovateli TV GIMI a.s., IČ 251 56 527, se sídlem České Budějovice,
Neplachova 2297/1, PSČ 370 04 (licence sp. zn. 2008/215/cun/TV ze dne 8. dubna
2008, ve znění pozdějších změn) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), b) zákona č.
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
programu GIMI spočívající a) ve změně označení názvu programu na JIHOČESKÁ
TELEVIZE, ke dni 1. června 2012; b) ve změně územního rozsahu vysílání jeho
rozšířením, ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu a diagramem
vyuţití rádiových kmitočtů, ČTÚ-69 992/2012-613 ze dne 26. dubna 2012, č.j.: 4484, dle
ţádosti č.j.: 4144 ze dne 13. dubna 2012.
- Rada vydala provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2011/1052/FIA/Che ze
dne 3. ledna 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb. se
změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování vysílání programu
ZONE ROMANTICA prostřednictvím druţice, spočívající a) ve změně označení názvu
programu na FILM CAFE; b) ve změně licenčních podmínek, spočívajících: 1) ve změně
výčtu států, na jejichţ území bude vysílání zcela nebo převáţně směřováno, zúţením o
stát Polsko; 2) ve změně dalších programových podmínek v rozsahu ţádosti č.j.: 4530,
ze dne 2. května 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Chello Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn.
2011/1052/FIA/Che ze dne 3. ledna 2012) spočívajícím ve změně specifikace druţice, a
to z Astra 4A na Thor 6 dle oznámení č.j.: 4530, ze dne 2. května 2012.
- Rada se seznámila s informací Rady pre vysielanie a retransmisiu ve věci správního
řízení č. 416-PLO/O-5116/2011 vedeného se společností Orange Slovensko, a.s.,
provozovatelem převzatého vysílání v SR.
- Rada informuje Radu pre vysielanie a retransmisiu, ţe dne 4. května 2012 Krajský
soud v Brně vymazal společnosti ORION-TV s.r.o. předmět činnosti – Poskytování
telekomunikačních sluţeb a šíření rozhlasového a televizního vysílání.
- Rada vydala provozovateli TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, se sídlem Ostrava,
kostelní nám. 2, PSČ 702 00, licence č.j. Ru/1/06 ze dne 26. ledna 2006, souhlas dle §
21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské
smlouvy a seznamu společníků (převod 25% obchodního podílu Ing. Martina Holíka na
stávajícího společníka Leoš Ryšku, který se stane jediným společníkem společnosti
TELEPACE s.r.o. s obchodním podílem ve výši 100 %), v rozsahu dle podání č.j. 4788
ze dne 11. května 2012.
- Rada se seznámila s informací provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, se
sídlem Ostrava, kostelní nám. 2, PSČ 702 00, licence č.j. Ru/1/06 ze dne 26. ledna
2006, o zamýšlené změně jednatelů v rozsahu dle podání č.j. 4788 ze dne 11. května
2012.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s.r.o., IČ 25847112, sídlo
Nový Jičín, K Nemocnici 18, PSČ 741 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/26/01 ze dne 13.3.2001, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o převzaté zahraniční televizní
programy Nickelodeon Junior a TV 5 Monde, dle podání č.j. 4596 doručeného dne 4. 5.
2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s.r.o., IČ 25510051, sídlo
Štefáčkova 7, Brno, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím
kabelových systémů Rg/29/98, ze dne 26. května 2012, spočívající v rozšíření
programové nabídky o televizní programy české: STIL TV a regionalnitelevize.cz a ve
změně názvu programu Televize Prima na Prima Family, v rozsahu dle podání č.j. 9709
ze dne 12.4.2012, 4395 ze dne 24.4.2012 a .j. 4789 ze dne 11.5.2012.
- 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 upozornila
provozovatele Televize Přerov s.r.o., sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov, IČ:
28624882, na porušení § 53 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Přerovské aktuality dne 5. dubna 2012 na programu Televize Přerov (čas záznamu
12:48 od začátku záznamu) odvysílal zpravodajský pořad, který byl označen jako
sponzorovaný, coţ zákon výslovně zakazuje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní od
doručení 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 upozornila
provozovatele Televize Přerov s.r.o., sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov, IČ:
28624882, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na
písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu Televize Přerov, který nebyl
záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť infotextová část neobsahovala zvukový
doprovod Rádia Rubi, který dle licence tvoří zvukovou sloţku programu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 14 dní od doručení upozornění.
- Rada 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.“), a v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 23. května 2012 zahájit se
šiřitelem, společností TPMC s.r.o., IČ: 26341131, se sídlem Zahradní 173/2, 326 00
Plzeň, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., neboť šířením teleshoppingu Sexy výhra, odvysílaného dne 22.
února 2012 od 22:30 hodin na programu STIL, se mohl dopustit porušení povinnosti
nešířit reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, resp.
porušení zákazu klamavých obchodních praktik tím, ţe v teleshoppingu byl uţit
nepravdivý údaj o tom, ţe hledané jméno má pět písmem, kdyţ ve skutečnosti mělo
písmem šest. Hledané jméno "Merita" bylo přitom od začátku vysílání pořadu v obálce v
rukách moderátorky, a muselo být tedy autorům teleshoppingu od začátku zřejmé, ţe
nejde o jméno na pět písmem, nýbrţ na šest. Na začátku soutěţe tak byli diváci
vybízeni k volání a byla jim nabízena výhra, přičemţ jim byla kladena otázka, na níţ
neexistovala správná odpověď.
- Rada ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), v platném znění, podává trestní oznámení pro okolnosti
nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to odvysíláním teleshoppingu Sexy výhra,
odvysílaného dne 22. února 2012 od 22:30 hodin na programu STIL, v jehoţ průběhu
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byli diváci lákáni k volání (za cenu 90,- Kč za minutu hovoru) za účelem moţného
získání peněţité výhry, přičemţ jim byla kladena nezodpověditelná otázka, na níţ v
podstatě neexistovala správná odpověď.
- Rada 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.“), a v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) a § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydává
toto usnesení: Správní řízení zahájené z moci úřední se společností TPMC s.r.o., IČ:
26341131, se sídlem Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň, pro moţné porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., šířením teleshoppingu Sexy výhra,
odvysílaného dne 22. února 2012 od 22:30 hodin na programu STIL, se přerušuje z
důvodu podání trestního oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, ţe byl spáchán
trestný čin podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, do doby, neţ
bude ukončeno šetření moţného spáchání trestného činu.
- Rada ţádá Ministerstvo financí ČR - odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a
loteriemi o odborné stanovisko ve věci posouzení charakteru sluţby nabízené v rámci
pořadu Sexy výhra, odvysílaného dne 22. února 2012 od 22:30 hodin na programu
STIL.
- Rada se seznámila s výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc březen
2012.
- Rada ţádá společnost WALMARK, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739
61, IČ: 005 36 016, o podání vysvětlení k tvrzením naznačujícím poskytnutí úlevy od
příznaků onemocnění uţíváním doplňku stravy Urinal Akut, která byla obsaţena v
reklamě na produkt Urinal Akut, premiérově odvysílané dne 19. března 2012 od 6:05:33
hod. na programu Film+.
- Rada se seznámila s těmito diváckými podněty, zaslanými v období od 26. dubna aţ
9. května 2012, týkajícími se těchto pořadů: TV Barrandov; Vtip za stovku, 25.4. od
20.00 hodin - Prima love; Hotel Paradise, 7.5. od 21.45 hodin - Nova; Reklama Playboy,
21.4. od 0.30 hodin - obecná stíţnost na upoutávky na kriminální seriály - Prima family;
Zprávy TV Prima, reportáţ o nemocné dívce a sbírce na speciální kočárek pro ni, 15.4.
od 19.06 hodin - Česká televize; internetové vysílání, Hyde park s Erikem Bestem obecná stíţnost na stav rozhlasového a televizního vysílání - Česká televize;
zpravodajství a publicistika týkající se kauzy Rybenor - Nova; Upoutávka na VOYO, 9.5.
od 20.50 hodin - Nova; reklama Fanta, 30.4. od 19.58 hodin - Prima family; Hitlerovi
bodyguardi, 6.5. od 8.15 hodin - ČT24; obecná stíţnost na úroveň zpravodajství - STIL
TV; Sexy výhra, 26.4. od 22.30 hodin - ČT1; Události, reportáţ o důchodové reformě,
21.4. od 19.00 hodin - Prima family; reklama banky ING, 25.4. od 0.30 hodin - Prima
family; Zprávy TV Prima, reportáţ o pochodu za legalizaci konopí, 5.5. od 18:55 hodin ČT1; Události, reportáţ o kácení stromů v Ţebráku, 26.4. od 19.00 hodin - ČT4; úroveň
přenosů z golfových turnajů - Prima family; Top Star magazín, 9.5. od 21.20 hodin obecná stíţnost na reklamy a upoutávky - Prima Cool; upoutávka na pořad Jackie
Brownová, 1.5 od 20.47 hodin - Nova; reklama Orbit, 30.4. od 7.16 hodin - Česká
televize; problematika pouţívání výrazu Čechy a český pro celé území republiky včetně
Moravy a Slezska - Nova; upoutávka na seriál Kriminálka Anděl, 22.4. od 8.22 hodin Nova sport; Mercedes-Benz Jachting 4/2012, 22.3. od 18.30 hodin - Odpověď předsedy
Rady České televize Milana Uhdeho na dopis předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 1 písm. m) 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
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 23. května 2012 toto rozhodnutí: Rada
uloţila provozovateli HUKU s.r.o., IČ: 28545800, se sídlem Pernštejnská 319/7, 184 00
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Praha 8, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c)
a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl ţádané údaje o
evropských dílech, evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných
dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2011 na programu ETHNIC
TV a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2011 na
programu ETHNIC TV. 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 2012189. Účastníkovi řízení se uloţila povinnost do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou
1 000,- Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky
č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 2012189.
- 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.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhoţ zákona a dle
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.), rozhodla dne 23. května 2012 takto: Rada uloţila společnosti Dr. Popov
s.r.o., Plzeňská 857, 348 15 Planá, IČO: 26324881 pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť
zpracováním reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov, která byla
zařazena v rámci programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v
období od 2. do 4. září 2011 na programu ZKTV porušil § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995
Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy", jenţ v předmětné reklamě zcela absentoval.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2012045. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2012045. Náhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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 23. května 2012 toto usnesení: Rada zastavuje se
zpracovatelem reklamy - společností Západočeská kabelová televize s.r.o., se sídlem
Ul. 17. listopadu 756/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 27985563 správní řízení vedené
pro moţné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit
zpracováním reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov, která byla
zařazena v rámci programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v
období od 2. do 4. září 2011 na programu ZKTV, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.) dne 23. května 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
iDST, s.r.o., sídlem Záviškova 428/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25555855, správní
řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, ţe na písemnou výzvu Rady nedodal záznam vysílání programu
INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč ze dnů 8. - 11. dubna 2011 v
odvysílané podobě, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného
stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.
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- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2012,
č.j. 6 A 82/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, č.j.
6968/09, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši 800 000,- Kč za
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení
na produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 5), označené jako sponzor reklamní
znělky do vysílání programu ČT1 a ČT2 v měsíci květnu 2008 celkem v 8 případech.
- 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 správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize,
se sídlem v Praze 140 00, Na Hřebenech II, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, ke
kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt VODAFONE, Jde to i
jinak (mutace 5), označené jako sponzor reklamní znělky do vysílání programu ČT1 a
ČT2 v měsíci květnu 2008 celkem v 8 případech, neboť se porušení zákona
neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze
dne 3. dubna 2012 č.j.: 7 As 57/2010, jímţ bylo vráceno sedmému senátu NSS řízení o
kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 190/2009 - 29 ze
dne 26. března 2010, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutí Rady ze dne 28.
července 2009 sp. zn. 2009/282/HOL/ČTV, č.j. Loj/5388/09 a proti rozhodnutí Rady ze
dne 28. července 2009 sp.zn. 2009/283/HOL/ČTV, č.j. Loj/5387/09, jimiţ byly České
televizi uloţeny pokuty ve výši 2x 150 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. spočívajícím v odvysílání spotů s přímou nabídkou dětského
prostírání dne 3. prosince 2008 v 18:41 hodin na programu ČT 1 v rámci bloku "ČT
nabízí" a s přímou nabídkou dětských lyţí dne 8. prosince 2008 v 18:44 hodin na
programu ČT 1 v rámci bloku "ČT nabízí", které nebyly výslovně označeny jako
teleshopping a ani to nebylo z jejich zpracování zřetelně patrné.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. dubna 2012
č.j.7As 36/2012, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. září
2011 č.j. 9 A 61/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.
2010/674/LOJ/ČTV, č.j. LOJ/3576/2010 ze dne 5. 10. 2010, jímţ byla provozovateli
Česká televize uloţena sankce ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Nutnost, nebo
obchod s kamarády? dne 11. dubna 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1, jeţ
obsahoval nepodloţeně hanlivá a zavádějící označení "šedá eminence", či "kmotři
ODS" a odkazy na v reportáţi blíţe neosvětlené kauzy, které dával do vzájemných
neodargumentovaných souvislostí, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváţenosti.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 278/2010 – 39,
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. VAL/3534/2010, kterým byla
provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Californication III. (11) – Příchody a odchody dne 16. března 2010 ve 21:30
hodin na programu HBO se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a
mravní vývoj dětí a mladistvých, a to zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené sexuální
scény (souloţ na umyvadle) a rozhovory se sexuální tematikou vedené ve vulgární
rovině a ve formě, která můţe mít negativní dopad na psychický a mravní vývoj dětí.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 277/2010 – 39,
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. VAL/3533/2010, kterým byla
provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za
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porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Californication III. (10) – Dogtown dne 9. března 2010 ve 21:30 hodin na
programu HBO se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní
vývoj dětí a mladistvých, a to zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené sexuální
rozhovory ve vulgární rovině a ve formě, která můţe mít negativní dopad na psychický a
mravní vývoj dětí.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 A 44/2010-93,
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. 8683/2009, kterým byla udělena
pokuta 100 000,- Kč provozovateli Česká televize za odvysílání pořadu Černé ovce,
respektive reportáţe Zeď, dne 13. ledna 2009 od 12.35 hodin na programu ČT 24, jímţ
došlo k porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. tím, ţe předmětná reportáţ
neposkytla divákovi veškeré informace potřebné k tomu, aby si na věc mohl utvořit
vlastní názor, čímţ porušil povinnost poskytovat objektivní a vyváţené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti STOCK Plzeň-Boţkov s.r.o., IČ:
27904636, se sídlem Palírenská, 326 00 Plzeň, k objasnění trvzení obsaţených v
reklamním spotu Amundsen - křišťálově čistá vodka, vysílaném v premiéře dne 18. října
2011 od 14:41 hodin na programu Prima COOL.
- Rada registrovala provozovateli TV CABLE s.r.o., IČ 27828905, se sídlem Olomouc,
8. května 498/35, PSČ 779 00, registrace č.j. zem/3573/08, spis. zn.:
2008/786/zem/TVC ze dne 29. července 2008, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o
katastrální území 628484 – Tovéř, okres Olomouc, dle podání č.j. 4593 doručeného dne
7. května 2012
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV CABLE s.r.o., IČ 27828905, se
sídlem Olomouc, 8. května 498/35, PSČ 779 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, č.j. zem/3573/08, spis. zn.: 2008/786/zem/TVC ze
dne 29. července 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření
o nové české televizní programy: Prima COOL a Prima love, dle podání č.j. 4593
doručeného dne 7. května 2012.

AVMSnV
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání GENUS
TV, a. s./GENUS PLUS (www.genusplus.cz) jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádánído Evidence pod číslem 2012/379 a vydala poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Seznam.cz, a.s./ MIXER.CZ (www.mixer.cz) jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2012/383 a vydala
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Chello
Central Europe, s. r. o./ Megamax On Demand Hungary (šířeno prostřednictvím
kabelových rozvodů) jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
do Evidence pod číslem 2012/384 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do
Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Chello
Central Europe, s. r. o./ Minimax On Demand Hungary (šířeno prostřednictvím
kabelových rozvodů) jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
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do Evidence pod číslem 2012/385 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do
Evidence.

V Praze dne 24. 5. 2012
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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