Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 28. 5. 2013

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání
projednala 65 bodů programu. Na základě zákona 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, § 9, zvolila s platností od 28. 5. 2013 svou
předsedkyní JUDr. Kateřinu Kalistovou, místopředsedy byli zvoleni Mgr. Milan Bouška
a JUDr. Pavel Foltán.
Seznámila se s 27 stížnostmi diváků. Rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.
Rada na svém 10. zasedání uložila pět pokut. Společnosti SVUS Pharma a.s. ve výši
15 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy/označení sponzora, konkrétně
Preventan – sponzor pořadu, které bylo odvysíláno v premiéře dne 17. 11. 2012 od
20:19:26 na programu Prima family, neboť v této reklamě/označení sponzora je
uvedeno tvrzení „Sponzorem pořadu je Preventan – český přípravek pro posílení
imunity a proti chřipce“, čímž je deklarováno, že doplněk stravy Preventan má
preventivní či léčivé účinky ve vztahu k onemocnění chřipkou.
Společnosti Radio TWIST Praha, s.r.o. uložila pokutu ve výši 10 000,- Kč za
opakované porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neoznámil změny ostatních skutečností, uváděných v ustanovení §
14 odst. 1 a 2, a to oznámení změny ve složení statutárního orgánu, konkrétně zánik
funkce jednatele společnosti paní Bc. Jany Hučíkové, datum narození 8. dubna 1973,
a paní Ing. Lady Hrochové, datum narození 5. listopadu 1970.
Společnosti Plzeňská lékárnická s.r.o., IČO: 25238213 pokutu ve výši 35 000,- Kč,
neboť zadáním a zpracováním reklamy na doplněk stravy STIMOL, která byla
odvysílána dne 20. srpna 2012 v čase 7:20:41 hodin, 9:17:59 hodin a 12:21:45 hodin
na programu Hitrádio FM Plus (107,4 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".
Společnosti Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o., zadavateli reklamy, a panu Vítězslavovi
Vondrovi zpracovateli reklamy, uložila společně a nerozdílně pokutu ve výši 50 000.,Kč, neboť zadáním a zpracováním reklamy na doplněk stravy PERFEKTRA, která
byla odvysílána dne 1. března 2012 v časech 6:55:57 hodin, 9:55:04 hodin a 12:55:54
hodin na programu FREKVENCE 1 se dopustili porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona
č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat, a to zejména uvedením textu
„Pomůžeme zastavit invazi civilizačních chorob, virů a chřipkových epidemií kolem
Vás.“, ze kterého je možno vyvodit minimálně naznačování prevence civilizačních
chorob a prevenci nebo léčení chřipky.
Provozovateli Digital Broadcasting s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč za opakované
porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že provedl změny v seznamu společníků bez předchozího oznámení a
zaregistrování Radou.
Rada Zaevidovala pět nových poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje120 zapsaných těchto služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

1

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila kmitočtovou síť, sestávající ze souborů
technických parametrů Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W; Strakonice 87,6 MHz / 50 W;
Humpolec 95,8 MHz / 50 W; Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50W; Ostrovačice 94,2
MHz / 50 W; Ostředek 88,6 MHz / 50 W; Herálec 91,7 MHz / 50 W; Mirošovice 98,3
MHz / 50 W; Vyškov 91,9 MHz / 50 W; Žebrák 98,5 MHz / 50 W; Jesenice107,2 MHz /
25 W; Průhonice 104,2 MHz / 25W; 9 Křížů 94,2 MHz / 50 W; Divišov 96,4 MHz / 50 W;
Drysice 88,6 MHz / 50 W; Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W; Lhotka 97,1 MHz / 50 W;
Rousínov 91,6 MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,1 MHz / 50 W; Humpolec východ 91,7 MHz
/ 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz / 50;
Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W; Holubice 96,1 MHz / 50 W;
Hulice 91,7 MHz / 50 W; Křepice 94,2 MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0
MHz / 50 W; Nýřany 100,5 MHz / 50 W; Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0
MHz / 100 W; Přimda 91,9 MHz / 100 W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W; Rokycany 105,1
MHz / 50 W jako dostatečně bonitní na to, aby mohla být předmětem licenčního řízení.
Rada neudělila provozovateli Route Radio, s. r. o. se sídlem Stavební 992, 708 00
Ostrava, IČ: 278 52 474, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice
(licence č.j. koz/516/09 sp. zn. 2008/934/zab), spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtů tvořících shora
specifikovanou kmitočtovou síť, podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Dálnice.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025,
293 01 Mladá Boleslav-Nové Město, identifikační číslo 49823311, předchozí souhlas s
převodem obchodního podílu společnosti Radio Investments, s. r. o. ve společnosti
provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu
společníků a společenské smlouvy.
- Rada vzala na vědomí žádost provozovatele COUNTRY RADIO s. r. o. se sídlem
Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 45270881, o ukončení
vysílání rozhlasového programu COUNTRY RADIO na základě licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2012/354/zab ze dne 19. 3. 2013, a to ke dni 23. 5. 2013 a
vydala o této skutečnosti osvědčení.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 PrahaVinohrady, identifikační číslo 45270881, předchozí souhlas s převodem obchodního
podílu společnosti Radio Investments, s. r. o. ve společnosti provozovatele na
společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků a
společenské smlouvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s §
60 odst. 2, písm. b) téhož zákona a podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí: účastníkovi řízení, společnosti Radio
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TWIST Praha, s.r.o., IČ: 26442221, se sídlem Říčanská 2399/3, Praha 101, PSČ 101
00, se podle ustanovení § 60 odst. 2, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. uložila pokuta ve
výši 10 000,- Kč za opakované porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil změny ostatních skutečností, uváděných v
ustanovení § 14 odst. 1 a 2, a to oznámení změny ve složení statutárního orgánu,
konkrétně zánik funkce jednatele společnosti paní Bc. Jany Hučíkové, datum narození
8. dubna 1973, a paní Ing. Lady Hrochové, datum narození 5. listopadu 1970. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013199. Účastníku
řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu uložila 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 2013199.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) 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 Plzeňská lékárnická s.r.o., IČO: 25238213, se sídlem K Jezu 32, 326 00
Plzeň, pokutu ve výši 35 000,- Kč, neboť zadáním a zpracováním reklamy na doplněk
stravy STIMOL, která byla odvysílána dne 20. srpna 2012 v čase 7:20:41 hodin, 9:17:59
hodin a 12:21:45 hodin na programu Hitrádio FM Plus (107,4 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 2012799. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5
správního řádu uložila 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. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012799.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, udělila společně a nerozdílně
zadavateli reklamy, společnosti Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o., IČ: 260 02 990, se
sídlem nám. F. L. Věka 29, Dobruška a zpracovateli reklamy panu Vítězslavovi
Vondrovi, nar. 24. 12. 1958, bytem a místem podnikání Hronovická 413, 530 02
Pardubice, IČ:11063823, pokutu ve výši 50 000.,- Kč, neboť zadáním a zpracováním
reklamy na doplněk stravy PERFEKTRA, která byla odvysílána dne 1. března 2012 v
časech 6:55:57 hodin, 9:55:04 hodin a 12:55:54 hodin na programu FREKVENCE 1 se
dopustili porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na
potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence,
ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti
naznačovat, a to zejména uvedením textu „Pomůžeme zastavit invazi civilizačních
chorob, virů a chřipkových epidemií kolem Vás.“, ze kterého je možno vyvodit minimálně
naznačování prevence civilizačních chorob a prevenci nebo léčení chřipky. 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 2012624.
Účastníkům řízení se uložila povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí 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 2012624.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
BROADCAST MEDIA, s.r.o. (program Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 6. května 2013,
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 6. května 2013, MEDIA
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BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 6. května
2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne
6. května 2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 6. května
2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 6. května
2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec
Králové) dne 6. května 2013.
- Rada se seznámila s analýzou programu RADIO ČERNÁ HORA provozovatele Radio
Černá Hora II., s.r.o ze dne 22. dubna 2013 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 se stížností (č.j. 4847/2013) posluchačky na platby
koncesionářských poplatků; Rada se seznámila se stížností (č.j. 4765/2013) posluchače
na nezařazení požadovaných příspěvků do vysílání Českého rozhlasu; Rada se
seznámila se stížností (č.j. 4631/2013) posluchače na pořad „Pro a proti“, který byl
odvysílán dne 1. května 2013 na programu ČRo Plus; Rada se seznámila s oznámeními
Rady ČRo (č.j. 4848/2013 a č.j. 4849/2013) o přijetí postoupených podnětů.
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 4037/2013) posluchače na diskusní pořad
„Zaostřeno“, který byl odvysílán dne 9. dubna 2013 v 18:10 hodin na programu ČRo
Plus i s jeho analýzou a dospěla k závěru, že odvysílání uvedeného pořadu nedošlo k
porušení zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s oznámením (č.j. 4563/2013) provozovatele HELLAX, s.r.o. o
sjednání nápravy, spočívající ve stažení reklamy na internetový obchod „urbanstore.cz“;
Rada se seznámila se stížností (č.j. 4880/2013) posluchače na údajné neplnění
licenčních podmínek programu Hitrádio FM provozovatele Rádio Dobrý den, s.r.o.
- Rada se seznámila se znaleckým posudkem MUDr. Růženy Hajnové (č.j. 4564/2013)
na pořad Dámský klub FREKVENCE 1, který byl odvysílán dne 27. února 2013 od
10:00 do 12:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), upozorňuje
provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226,
sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00 na porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona, kterého se provozovatel
dopustil tím, že dne 27. února 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský
klub“ s tématem masturbace. Moderátorky Dámského klubu Frekvence 1 zvolily na
téma masturbace způsob, který nevede k vytváření potřebné sexuální kultury, ale
naopak vede k posilování a jakési normalizaci sexuální subkultury a jejího vyjadřování.
Také čas, kdy byl pořad vysílán, je z hlediska obsahu nevhodný. V situaci, kdy tento
pořad vyslechne i nedospělý jedinec, může dojít u něho k fixaci nevhodného způsobu
vyjadřování a může je nadále považovat jako vyjadřování veřejně normální. Za
nejzávažnější pochybení lze považovat zveřejňování vlastní masturbace, vyzývání ke
zveřejnění masturbace, „ výzvu k celostátní masturbaci" a soutěži v ní. V pořadu se
příležitostně také glorifikuje masturbace v nevhodném prostředí a není taková situace
následně moderátory pořadu korigována, idealizuje se také vliv masturbace na celkové
zdraví jedince. Takové presentování a přístup k vysoce intimní sexuální aktivitě, jakou
masturbace je, u nedospělého jedince závažným způsobem porušuje hodnotový systém
potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality. Jedinec pod vlivem nevhodných a
zkreslených informací může být později vystaven i situaci, kdy se dostane do rozporu se
zákonem, neboť nebude mít vytvořené dostatečné zábrany ve svém sexuálním chování.
U dosud psychosexuálně a sociosexuálně nezralého jedince pak nevhodné idealizování
masturbace a jejího vlivu na celkové zdraví může vytvořit patologickou závislost, která
závažným způsobem ovlivňuje párovou sexualitu. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada se seznámila se znaleckým posudkem Doc. PhDr. Pavla Prunnera, CSc. (č.j.
4633/2013) na pořad Dámský klub FREKVENCE 1, který byl odvysílán dne 1. března
2013 od 10:00 do 12:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), upozorňuje
provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226,
sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00 na porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona, kterého se provozovatel
dopustil tím, že dne 1. března 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský
klub“ s tématem podoby dokonalého dámského přirození. Veškeré v předmětném
pořadu vyslovované komentáře mající sexuální podtext či „citované SMSky" se
sexuálním podtextem svým sdělovaným obsahem narušují a svým způsobem tak i
částečně ohrožují psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých (jejich vývojový
potenciál). Jako příklad lze uvést všechny výroky, které se vztahují k popisování „podoby
dokonalého dámského přirození". Verbální sdělení takového obsahu mají vysoce
selektivní charakter z pohledu posluchačské veřejnosti a nelze takovýmto podnětům
vystavit tu část populace, která se nachází v jakémkoliv stádiu tvorby postojů k otázce
sexuality s tím, že i při jednorázovém vystavení nelze s potřebnou pravděpodobností
vyloučit možnost narušení geneze některé z postojových rovin u některého z
„nedospělých" náhodných posluchačů. Obsahové zaměření, používaná terminologie,
forma prezentace informací se sexuální tématikou naprosto neodpovídá specifickým
požadavků na způsob sdělování takto laděných informací kategorii dětí či kategorii
dospívající mládeže. Obsahové zaměření, používaná terminologie a forma prezentace
jsou určeny určité části dospělé populace, u které lze předpokládat již vytvořené
postojové nasměrování, které nevyvolá u daného jedince signifikantní změny a svým
způsobem pozitivně osloví hlavně ty posluchače, kteří postojově konsonují se způsobem
komunikace, která je v pořadu prezentována. Pro oslovení populace dětí a dospívajících
je však způsob komunikace uplatňované v předmětném pořadu naprosto nevhodný. V
případě malých dětí (kategorie „rané dětství") dochází v předmětném pořadu k sdělování
řady údajů, které neodpovídají jejich kognitivnímu potenciálu, vyvolávají u nich
„informační zmatek" a navozují u nich naprosto nežádoucí stavy hlavně v oblasti
kognitivní roviny vytvářejících se postojů. U takto malých dětí může registrace obsahů
verbálních sdělení ostře disonovat se způsobem aplikované rodičovské výchovy a
získání informací způsobem, jak jsou prezentovány v předmětném pořadu může
negativně ovlivnit do té doby uplatňované „výchovné postupy". U starších dětí (kategorie
„střední dětství") a dospívajících (kategorie „počátek dospívání" mohou sdělované
informace kromě „informačního zmatku" a navození nežádoucích stavů ještě vyvolat
nežádoucí „akceleraci", pro kterou nejsou často psychosexuálně připraveny. Zvláště pak
u kategorie dospívajících může v některých případech při opakovaném sdělování takto
laděných informací docházet k utváření nevhodných a nežádoucích postojů k sexualitě,
a to nejen v rovině kognitivní (např. ve způsobu komunikace), ale i v rovině behaviorální
(specifickému způsobu chování vůči sexuálnímu partneru) a nelze v některých
případech vyloučit i zasažení roviny emocionální. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila se znaleckým posudkem MUDr. Jana Zbytovského (č.j.
4915/2013) na pořad Dámský klub FREKVENCE 1, který byl odvysílán dne 6. března
2013 od 10:00 do 12:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), upozorňuje
provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226,
sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00 na porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona, kterého se provozovatel
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dopustil tím, že dne 6. března 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský
klub“ s tématem ženské menstruace. Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a
dospívající mládež lze spatřit v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu,
používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a
citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských
vztahů. U nedospělých jedinců, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností, včetně
sexuálních (nebo si je teprve začínají vytvářet), má působení informací, výrazů, postojů
a způsob reagování v mediích silně sugestivní a návodný účinek. Zvláště pak v
oblastech, které se dotýkají tak silně emočně exponované oblasti, jako je sexualita nebo
obecně vztahy mezi pohlavími. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 5A 23/201350 ze dne 26. 4. 2013, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti HAMCO, s. r. o. proti
rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1142/zab ze dne 2. 10. 2012, jímž Rada udělila
společnosti BROADCAST MEDIA, s. r. o. licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Radio Beat prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 107,6 MHz o
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2013,
vydaným pod sp. zn. 6 A 3/2013 – 87, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti RADIO
BONTON a.s. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/802/zab, č.j. zab/3811/2012, kterým
Rada udělila společnosti RADIO IBUR, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno
– město 2 96,4 MHz/200W pro program Radio Rubi na dobu 8 let.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 9.
dubna 2013 pod sp. zn. 8 A 160/2012 – 55-57 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady
sp. zn. 2011/171/zab/Rou, č.j. STR/3414/2012, kterým udělila provozovateli Route
Radio s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice
(licence č.j. koz/516/09 sp. zn. 2008/934/zab), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtů Ústí
nad Labem – Předlice 101,2 MHz/100 W a Liberec – Hanychov 103,3 MHz/100 W.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 26.
března 2013 pod sp. zn. 8 A 159/2012 – 50-52 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady
sp. zn. 2011/794/zab/JUK, č.j. STR/3415/2012, kterým Rada udělila provozovateli JUKE
BOX, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM,
programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Bruntál 88,9 MHz/100 W.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března
2013, č.j. 9 As 56/2012 – 39, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 25. listopadu 2011, č. j . 7 A 273/2011 – 66 a stejně tak i rozhodnutí Rady ze dne
14. června 2011, sp. zn. 2010/1334/zab/BOH, č. j . STR/2091/2011 o neudělení
souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení souborů
technických parametrů Teplice město 92, 4 MHz / 100 W a Děčín město 2 92, 7 MHz /
200 W a věc se vrátila k dalšímu řízení.
- Rada se seznámila s informací o žádosti společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o
poskytnutí informací.
- Rada se seznámila s informací o využívání kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném výkonu
50 W z vysílacího stanoviště Rýmařov provozovatelem HAMCO, s. r. o.
- Rada se seznámila s oznámením o vzniku zástavního práva k obchodním podílům
společnosti Radio Investments s. r. o. ve společnostech provozovatelů BROADCAST
MEDIA, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o.,
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Radio Krumlov, s. r. o., Radio ProTon s. r. o., RADIO PUBLIKUM spol. s r. o. a Radio
TWIST Praha, s. r. o.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. k
vydanému upozornění na neplnění licenčních podmínek spočívající v zařazování
zpravodajství v anglickém jazyce do bloku vysílaného v českém jazyce.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. k
vydanému upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. k
vydanému upozornění na neplnění licenčních podmínek spočívající v zařazování hudby
do vysílání programu BBC.
- Rada souhlasila s návrhem dopisu Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ
26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, ze dne 30. dubna
2013, č.j. 4495, k zahájenému správnímu řízení z moci úřední, č.j. zem/1300/2013 ze
dne 19. břena 2013, ve věci možného porušení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 2 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., uložila provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem
Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, v souladu s ustanovením § 60 odst. 2
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení §
29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provedl změny v
seznamu společníků bez předchozího oznámení a zaregistrování Radou. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20120791.
Provozovateli se uložila 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. 371119223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20120791.
- Rada informuje Krajský soud v Ostravě, sídlo Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava 1,
728 81, jako příslušný rejstříkový soud, že provozovatel převzatého vysílání s registrací
Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava – Poruba, Stavební 992/1,
PSČ 708 00, provedl změnu vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních
podílů a seznamu společníků, a to 4% obchodní podíl společníka Radio Čas s.r.o., 10%
obchodní podíl společníka PaedDr. Vladimíra Vančury a 10% obchodního podílu
společníka Romana Jeřábka na třetí osobu PhDr. Vladimíra Železného, a to bez
předchozího oznámení dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Uvedená
změna byla zapsána zdejším soudem do obchodního rejstříku, a to i přes to, že zákon
č. 231/2001 Sb. výslovně stanoví v § 29 odst. 2, že změna může být provedena až poté,
co Rada změnu zaregistrovala.
- Rada vydala provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 - Košíře,
Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00 ( licence sp. zn.: 2013/168/FIA/Sta, č.j.:
FIA/1597/2013 ze dne 9. dubna 2013) dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně
označení názvu programu z Óčko hity na Óčko Gold, dle žádosti ze dne 30. dubna
2013, č.j.: 4492.
- Rada zastavila s provozovatelem KATRO Servis, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlo:
Semily, U potoka 267, PSČ 513 01, v souladu s ustanovením § 66, odst. 1, písm. g)
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zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu řízení o žádosti ve věci změny licence k
rozhlasovému vysílání, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou, dle podání č.j.
3852 doručeného dne 15. dubna 2013 a č.j. 4527 doručeného dne 2. května 2013.
- Rada vrací provozovateli KATRO Servis, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlo: Semily, U
potoka 267, PSČ 513 01, na základě žádosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek ve výši 5 000,- Kč, uhrazený ve
věci změny licence k rozhlasovému vysílání, dle podání č.j. 4527 doručeného dne 2.
května 2013.
- Rada vydala společnosti KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem Semily
- Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb. se změnou licence č.j. Ru/80/02 ze dne 19. března 2002,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v rozšíření
vysílání o nový program: název (označení) programu: Infokanál v městské části Sidonie,
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, základní programová specifikace: Informační
program složený z textových a vizuálních obrazových zpráv; územní rozsah vysílání:
katastrální území 747793 Sidonie – okres Zlín, dle podání č.j. 3833 doručeného dne 15.
dubna 2013 a č.j. 4773 doručeného dne 9. května 2013.
- Rada registruje právnickou osobu Česká Kabelovka s.r.o., IČ 29141559, sídlo: Praha
4 – Modřany, Modřanská 255/19, PSČ 143 00, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah
vysílání – výčet katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle
vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a podle
vyhlášky č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění; programová
nabídka: české rozhlasové programy: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo
Plus, ČRo Radio Wave, ČRo D-Dur, ČRo Jazz, Rádio Junior, ČRo Brno, ČRo České
Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo
Plzeň, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo Region - Stč. kraj, ČRo Region - Vysočina; české
televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4, NOVA, Nova Cinema, fanda, SMÍCHOV,
Prima family, Prima COOL, Prima love, O (Óčko), Televize Barrandov, Minimax,
Spektrum, Sport2; zahraniční televizní programy: Animax, Bloomberg Television,
Extreme Sports Channel, The History Channel (Europe), JimJam, MGM - Channel
Central Europe, Spice (23:00 - 04:00 hodin), Sport 1, Spektrum HOME, TV Paprika,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature (CEE), Fine Living Network, CBS Reality,
CBS Drama; dle podání č.j. 3796 doručeného dne 11. dubna 2013 a č.j. 4700
doručeného dne 6. května 2013.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele S E L F Servis, spol. s r.o., IČ
18826016, sídlo: Brno 28, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října
1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: SMÍCHOV, Telka, Prima ZOOM, TV Pohoda, KINO CS, DOKU CS, MUZIKA
CS, Comedy Central Extra, GOLF CHANNEL CS; zahraniční televizní programy: Auto
motor und sport, Filmbox Plus, Filmbox Extra 1, Filmbox Family; dle podání č.j.3492
doručeného dne 4. dubna 2013, č.j.4036 doručeného dne 18. dubna 2013 a č.j. 4470
doručeného dne 9. května 2013.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 25619417, sídlo:
Příbram 1, Pod Hvězdárnou 453/0, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2009/333/koz/TEL, ze dne 24. března 2009,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový
program ČRo Retro; dle podání č.j. 4787 doručeného dne 9. května 2013.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, 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/32/05 ze dne 26. července 2005,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české rozhlasové
programy Rádio Junior, ČRo Plus, ČRo Jazz, Radio Proglas; dle podání č.j. 4878
doručeného dne 13. května 2013.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ
25352288, sídlo: Vsetín 1, Palckého 166/0, PSČ 755 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2010/1086/koz/INT ze dne 19. října
2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční
televizní programy: Dajto, TV LUX, TV 8, FOOR, WAU; dle podání č.j. 4149 doručeného
dne 22. dubna 2013 a č.j. 4911 doručeného dne 15. května 2013.
- Rada informuje Český telekomunikační úřad o žádosti provozovatele Regionální
televize CZ s.r.o., o stanovení programu regionalnitelevize.cz jako programu, který má
být povinně šířen ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro
rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada ve věci žádosti provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., o stanovení
programu regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen ve veřejném
zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání,
zašle podanou žádost příslušným asociacím osob se zdravotním postižením
k vyjádření.
- Rada ve věci žádosti provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., o stanovení
programu regionalnitelevize.cz jako programu, který má být povinně šířen ve veřejném
zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání,
zašle podanou žádost provozovatelům příslušných veřejných komunikačních sítí šířících
rozhlasové a televizní vysílání k vyjádření.
- Rada se seznámila s dotazem společnosti Stanice O, a.s., IČ: 265509911, doručeným
dne 13. května 2013, č.j. 4876.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu SMÍCHOV ze
dne 7. 5. 2013 od 14.10 do 22.30 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Telka ze dne
13. 5. 2013 od 11.15 do 20.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu ACTIVE TV
v časovém úseku od 15:00 do 03:00 ze dne 23. 4. 2013.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, na
porušení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že dne 23. dubna 2013 neposkytoval divákům programu ACTIVE TV snadný, přímý a
trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou v
případě právnické osoby název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a
adresa sídla, dále 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, a k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Prezidentská superdebata, odvysílaného na
programech ČT1 a ČT24 dne 10. ledna 2013 od 20.00 hodin, zpracovanou se
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zaměřením na objektivitu moderátora vzhledem k osobě prezidentské kandidátky Jany
Bobošíkové.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Zprávy FTV Prima z období od 7. listopadu
2012 do 26. ledna 2013, zaměřenou na zhodnocení způsobu informování o osobách
prezidentských kandidátů Taťány Fischerové a Vladimíra Franze.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajství Rádia Impuls v období od 7. listopadu
2012 do 26. ledna 2013 v souvislosti s informováním o osobě prezidentského kandidáta
Jana Fischera.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Impulsy Václava Moravce ze dne 16. ledna
2013, zaměřenou na vyhodnocení možného ovlivnění voličů před druhým kolem
prezidentských voleb.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm.
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá
provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140
70 Praha 4, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
na základě jakého opodstatnění zařadil další části vysílání „Promo ČT24- po-pá 6“
(odvysíláno dne 12. prosince 2012 od 14:26:26 hodin na programu ČT24), „Promo
ČT24- po-pá 15“ (odvysíláno dne 12. prosince 2012 od 18:59:19 hodin na programu
ČT24) a „Promo ČT24- po-pá 23“ (odvysíláno dne 12. prosince 2012 od 23:59:55 hodin
na programu ČT24) do přehledu pořadů s úpravou pro sluchově postižené, konkrétně
jako pořady opatřené otevřenými titulky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dnů od doručení žádosti.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm.
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá
provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140
70 Praha 4, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
na základě jakého opodstatnění zařadil pořad „Výroky dne- PROMO ČT“ odvysílaný
dne 12. prosince 2012 od 18:27:10 hodin na programu ČT24 do přehledu pořadů s
úpravou pro sluchově postižené, konkrétně jako pořad opatřený otevřenými titulky.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů od doručení žádosti.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm.
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá
provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140
70 Praha 4, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
na základě jakého opodstatnění zařadil pořad Sněhové zpravodajství odvysílaný dne
12. prosince 2012 od 19:48:51 hodin na programu ČT24 do přehledu pořadů s úpravou
pro sluchově postižené, konkrétně jako pořad opatřený otevřenými titulky. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů od doručení žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
provozovatel zařadil dne 27. dubna 2013 od 20:04:53 hodin do vysílání programu ČT1
blok reklamy, o celkové stopáži 45 s, čítající dva reklamní spoty (Pilsner Urquell a
Hypotéka Klasik od KB), který byl od ostatních částí vysílání na začátku a na konci
oddělen znělkou.
- Rada se seznámila s diváckými podáními týkajícími se televizního vysílání a
zaslanými v období od 6. do 20. května 2013, týkajícími se těchto částí vysílání (celkem
21 podání): CET 21 spol. s.r.o.– Nova,Na vlastní oči, 8.5.2013,21.35 hod., reportáž o
privatizační kauze v Ústí nad Labem; CET 21 spol. s r.o. – Nova, rubrika Potravinový
inspektor v rámci pořadu Televizní noviny, údajná nevyváženost v neprospěch
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obchodního řetězce Tesco; Česká televize – ČT2, přenos mše za sdělovací prostředky,
5.5.2003, 10.00 hodin; Nespecifikovaný provozovatel – stížnost na reklamu
Staropramen – přiťukávání; CET 21 spol. s r.o. – Nova, Televizní noviny, 10.5.2013,
19.30hodin; Česká televize – ČT24, Zprávy, 24.4.2013; Česká televize, ČT1,
Dobrodružství Shirley Holmesové, 12.5.2013, 7.25 hodin; Česká televize, obecná
stížnost na způsob informování o násilných trestných činech; Česká televize – ČT1 a
ČT24, Události, záběry znetvořených obličejů; CET 21 spol. s r.o. – Nova, Odpolední
televizní noviny, 29.4.2013, 18.00 hodin, reportáž o zneužívané dívce; Česká televize –
ČT1 a ČT24, informování ČT o kauze Ústavu pro studium totalitních režimů v období 8.17. dubna 2013; Česká televize – ČT1, Reportéři ČT, 6.5.2013, 21.40 hodin, reportáž
Falešný lékař; Nespecifikovaný provozovatel – reklama na druhý pilíř důchodové
reformy; CET 21 spol. s r.o. – Nova, Ordinace v Růžové zahradě, 30.4.2013, 20.30
hodin, stížnost na scénu propagující zákaznickou kartičku lékárny; FTV Prima, spol. s
r.o. – Prima COOL, Námořní vyšetřovací služba, 11.5.2013, 8.20 hodin, násilí v pořadu;
TV CZ s.r.o. – ACTIVE TV – 29.4., Sexy šance, špatné zadání soutěžní otázky;
Barrandov Televizní Studio a.s.¬ – Televize Barrandov, Bez cenzury, 7.5.2013, 20.05
hodin, reportáž o stavbě Lochkovského mostu CET 21 spol. s r.o. – SMÍCHOV,
Superbad, 14.5.2013, 20.00 hodin, stížnost na vulgarismy; Nespecifikovaný
provozovatel – reklama RWE.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm.
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá
provozovatele televizního vysílání CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě jakých podkladů zazněla v reportáži o
privatizační kauze v Ústí nad Labem, zařazené v pořadu Na vlastní oči, odvysílaném
dne 8. května 2013 ve 21.35 hodin na programu NOVA, informace, že podle pražského
vrchního soudu JUDr. Jan Růžek úmyslně způsobil škodu 43 milionů, a že rozsudek je
dosud nepravomocný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů od doručení
žádosti.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. května
2013 toto rozhodnutí: Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438,
sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v
rozhodnutí o udělení licence spis. zn.: 2012/433/FIA/MTV ze dne 12. června 2012,
spočívající ve změně znění druhého odstavce Dalších programových podmínek, a to dle
žádosti provozovatele doručené Radě dne 2. května 2013, č.j. 4532/2013.
- Rada, jakožto ústřední správní úřad, 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,
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle §
8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož 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 28. května 2013 takto: Rada uložila společnosti SVUS Pharma a.s. IČ:
465 04 877, sídlem: Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec Králové 500 02 v souladu s
§ 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) a podle § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb.
pokutu ve výši 15 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy/označení sponzora,
konkrétně Preventan – sponzor pořadu, které bylo odvysíláno v premiéře dne 17. 11.
2012 od 20:19:26 na programu Prima family, neboť v této reklamě/označení sponzora je
uvedeno tvrzení „Sponzorem pořadu je Preventan – český přípravek pro posílení
imunity a proti chřipce“, čímž je deklarováno, že doplněk stravy Preventan má
preventivní či léčivé účinky ve vztahu k onemocnění chřipkou. Pokuta je splatná ve lhůtě
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30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2013001. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky
č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2013001. Náhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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.) toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem POLAR televize
Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava 9, Boleslavova č.p. 710/19, správní
řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
ke kterému došlo odvysíláním pořadu Volební studio ve dnech od 11. září 2012 do 11.
října 2012 na programu Polar, neboť nebyla 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 POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava 9,
Boleslavova č.p. 710/19, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysíláním pořadu Volební studio ve dnech od 11. září 2012 do 11. října 2012
na programu Polar, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, zejména
aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická
strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a
to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Ve
vysílání pořadu Volební studio mohlo dojít ke zvýhodnění některých politických stran a
hnutí oproti ostatním politickým subjektům v důsledku nekoncepčního a
netransparentního výběru jednotlivých kandidátů, kteří dostali v pořadu prostor k
prezentaci. Jako primární zdroje pro výběr zástupců jednotlivých politických stran a
hnutí byly uvedeny: anketa zveřejněná na webových stránkách provozovatele, výsledky
voleb z roku 2008 a průzkumem STEM z 19.6.2012, není však zřejmé, jakým způsobem
provozovatel s těmito zdroji pracoval, jak je vyhodnotil a jaký vliv měly na výběr
jednotlivých kandidátů do pořadu a rovněž na pořadí, v němž byli pozváni. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 5/2013 – 38,
kterým byly zrušeny rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 9 A 161/2012 – 38-52, a
rozhodnutí Rady č.j. DRD/2350/2012, kterým byla provozovateli Česká televize uložena
pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události, respektive reportáže s názvem
Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. ledna 2012 od 19:00 hodin na programu ČT1, a
to konkrétně tím, že vyznění celé reportáže uvádělo diváky v omyl tím, že informovalo o
tom, že novelou veterinárního zákona vynucenou nařízením Evropské unie jsou od 1.
ledna 2012 zakázány tradiční veřejné zabijačky.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 28. května 2013 toto usnesení: Rada zastavila s
provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4,
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Události,
respektive reportáže s názvem Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. ledna 2012 od
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19:00 hodin na programu ČT1, z důvodu absence předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 000 27 383, se
sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události, respektive
reportáže s názvem Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. ledna 2012 od 19:00 hodin
na programu ČT1, a to konkrétně tím, že vyznění celé reportáže uvádělo diváky v omyl
tím, že informovalo o tom, že novelou veterinárního zákona vynucenou nařízením
Evropské unie jsou od 1. ledna 2012 zakázány tradiční veřejné zabijačky. Tím došlo k
uvedení fakticky chybné a nepravdivé informace, neboť již před novelou veterinárního
zákona bylo možno porážet prasata pouze pro domácí účely anebo na jatkách, nikoliv
na tradiční veřejné zabijačce, o které mluví reportáž. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. dubna 2013,
č.j.: 6 As 66/2012, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 9.
2012, č. j. 3 A 195/2011 - 146, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí
sp. zn.: 2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, kterým byla
provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000 ,- Kč za porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného
správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská
mast (sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu
Prima televize, které naplňovalo definiční znaky reklamy, ale jako reklama nebylo ve
vysílání rozeznatelné a oddělené.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2013 č. j. 8
A 14/2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č. j. 40649/2012, sp. zn.
1347/2012/had/Wal, jímž byla uložena sankce společnosti Walmark, a. s., Oldřichovice
44, 739 61 Třinec, IČ CZ00536016, ve výši 1 100 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním obchodního sdělení v rámci
teleshoppingu Tipy Ptáka Loskutáka s podtitulem teleshoppingový blok, odvysílaného
dne 30. 10. 2011 od 18:15 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze 2. května 2013 provozovatele Česká
televize k vysílání pořadu Události v regionech (Brno) vysílaného na jihomoravském
vysílacím okruhu programu ČT1 dne 18. ledna 2013 v 18:00 hodin, resp. reportáže
Tahanice o tavíkovickou radnici jsou u konce, která byla součástí uvedeného pořadu,
konkrétně k tomu, na základě čeho v reportáži uvedl do souvislosti podmíněný trest pro
jednoho z tavíkovických obyvatel s vytlučením oken bývalého starosty, a k tomu, jestli v
reportáži použité vysvětlení příčin nezvané vandalské návštěvy některých sousedů u
bývalého starosty z pohledu starostky Tavíkovic vyjadřovalo jen její osobní pohled na
věc, nebo bylo objektivním vysvětlením těchto příčin.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Česká televize, na základě
jakých podkladů v pořadu Události, vysílaném dne 14. února 2013 od 19:00 hodin na
programu ČT1 a ČT24, resp. v moderátorském uvedení reportáže Vlna přepadených
pošt, uvedl do souvislosti zvýšený počet přepadení pošt s amnestií prezidenta republiky.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČ 453
08 314, sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, na základě jakého
smluvního ujednání či z jakého jiného důvodu se společnost Tesco, záběry prodejen
Tesco a vyjádření zástupců této společnosti vyskytovalo celkem čtyřiadvacetkrát v
pořadu Události v období od 1. září 2012 do 1. ledna 2013.
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- 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, vydala na základě
písemného oznámení poskytovatele Martina Krále, ze dne 2. května 2013, doručeného
Radě dne 3. května 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Martin Král, IČ: 412 10 875,
bytem v Jilemnici, Ambrožova 1211, PSČ 514 01, byl dne 28. května 2013 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. května
2013 pod názvem Videodokumenty.cz, umístěná na internetové adrese
www.videodokumenty.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, vydala na základě
písemného oznámení poskytovatele KANTÁTA s. r. o., ze dne 23. dubna 2013,
doručeného Radě dne 2. května 2013, toto potvrzení: Poskytovatel KANTÁTA, s. r. o.,
IČ: 256 06 565, se sídlem v Kostelci nad Černými Lesy, Pražská 479, PSČ 281 63, byl
dne 28. května 2013 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 22. dubna 2013 pod názvem TV Integral - Evropský
internetový kanál, umístěná na internetové adrese www.integraltv.cz.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264
29 144, se sídlem v Českých Budějovicích, Kostelní 1225/30, PSČ 370 04, z jakého
důvodu Radě neoznámila poskytování služby.
- 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, vydala na základě
písemného oznámení poskytovatele MF TV s. r. o., ze dne 3. května 2013, doručeného
Radě dne 6. května 2013, toto potvrzení: Poskytovatel MF TV s. r. o., IČ 271 25 785, se
sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, byl dne 28. května 2013 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 6. května
2013 pod názvem Metropol, umístěná na internetové adrese www.metropol.cz.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese
www.barrandov.cz společnosti Barrandov Televizní Studio, a. s., IČ 416 93 311, se
sídlem v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322, PSČ 152 00, z jakého důvodu Radě
neoznámila poskytování služby.
- 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, vydala na základě
písemného oznámení poskytovatele Barrandov Televizní Studio, a. s., ze dne 7. května
2013, doručeného Radě dne 7. května 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Barrandov
Televizní Studio, a. s., IČ 416 93 311, se sídlem v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322,
PSČ 152 00, byl dne 28. května 2013 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 pod názvem www.barrandov.cz, umístěná
na internetové adrese www.barrandov.cz.
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- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese
www.vctv.cz společnosti Bydžov s. r. o., IČ 259 61 071, se sídlem v Novém Bydžově,
Třída Bedřicha Smetany 1192, PSČ 504 01, z jakého důvodu Radě neoznámila
poskytování služby.
- 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, vydala na základě
písemného oznámení poskytovatele Bydžov s. r. o., ze dne 30. dubna 2013,
doručeného Radě dne 10. května 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Bydžov s. r. o., IČ
259 61 071, se sídlem v Novém Bydžově, Třída Bedřicha Smetany 1192, PSČ 504 01,
byl dne 28. května 2013 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. května 2013 pod názvem Live stream vysílání,
archiv pořadů televize, umístěná na internetové adrese www.vctv.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá TVCOM, s. r. o., IČ
28998782, se sídlem Praha 8, Pod Labuťkou 785/19, PSČ 180 00, jakožto
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM - SPORTOVNÍ
VIDEO SERVER, dostupné na internetové adrese www.tvcom.cz, o podání vysvětlení,
zda má rozhodující vliv na výběr pořadů umístěných v rámci dané služby a jejich
uspořádání v katalogu pořadů.
- Rada zapisuje změnu skutečností uvedených v žádosti do Evidence, spočívající ve
změně názvu služby Comedy Central Family On Demand (původně Comedy Central
Polska On Demand), umístěnou na adrese www.comedycentral.pl/family, poskytovanou
společností MTV NETWORKS s. r. o. IČ 289 70 438.

V Praze dne 30. 5. 2013
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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