
Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 13. 5. 2014  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání 
projednala 48 bodů programu. Seznámila s 24 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení šesti 
správních řízení. Rada na svém 10. zasedání uložila jednu pořádkovou pokutu 
provozovateli TV CZ s.r.o. ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání bylo ve vysílání pořadu Cenokat dne 
7. ledna 2014 v časech 13:42, 13:43, 13:53, 15:11, 15:12, 15:26 a 17:43 hodin slovně 
prezentováno jméno, zboží, služby a činnost společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Rada udělila Městské části Praha-Šeberov licenci k provozování místního televizního 
vysílání programu Infokanál Šeberov šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o. tři licence k provozování televizního vysílání 
programů MTV Rocks International, MTV Dance International a MTV Hits International, 
šířeného prostřednistvím družic. Na 10. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení 
v licenčních řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů, a to prostřednictvím  kmitočtové sítě: Jiřice 91,7 MHz / 50 W, 
Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, 
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, 
Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, 
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 
MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 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, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 
101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 
92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, 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, 
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 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 a dále 
prostřednictvím souboru technických parametrů Most 102,6 MHz / 100 W. Rada 
zaevidovala  jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 144 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím souborů technických parametrů Jiřice 
91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, Nový Jičín 
92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 
96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 
95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 
100 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, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, 
Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 
100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, 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, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 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 
projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými 
účastníky licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru 
technických parametrů Most 102,6 MHz / 100 W projednala se žadateli otázky týkající 
se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. 

-  Rada vyzvala žadatele RTV Cheb, k. s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb, 
identifikační číslo 18233651, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení o dědictví po 
komplementářce Danuši Hofmannové předložil Radě doklady k žádosti o udělení 
transformační licence. právní řízení o žádosti provozovatele zůstává i nadále přerušeno. 

-  Rada vzala na vědomí podání provozovatele Radio Contact Liberec spol. s r. o. došlé 
Radě dne 28. 4. 2014 pod čj. 3343/2014. 

- Rada souhlasí s návrhem odpovědi provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r. o. k 
problematice udělování předchozího souhlasu se změnou společenské smlouvy. 

-  Rada konstatovala, že provozovateli Rádio Dobrý den spol. s r.o., IČ: 60279001, se 
sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec 2, zanikla dne 27. ledna 2014 dle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 23. ledna 2013, licence sp. zn.: 
2008/1529/zab, č.j.: CUN/2317/2011, ze dne 2. června 2011, k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio "Dobrý den" se souborem technických 
parametrů Mladá Boleslav – Bradlec 103,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 55 04 
/ 50 26 53; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mladá Boleslav – Bradlec 
103,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 55 04 / 50 26 53 se lhůtou pro doručení 
žádostí do 13. června 2014. 

-  Rada se seznámila s opakovaným podnětem Národní rozhlasové asociace k výkonu 
dohledu nad dodržováním licenčních podmínek provozovatelem ze dne 24. 4. 2014. 

-  Rada neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední vůči provozovateli BBC 
Radiocom (Praha) s. r. o. o odnětí licence k provozování vysílání programu B B C podle 
§63, odstavce 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Classic FM provozovatele RKR, s.r.o . ze 
dne 7. dubna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 3202/2014) posluchače na nezařazování české 
hudební tvorby do vysílání programu ČRo 1 Radiožurnál; Rada se seznámila s 
potvrzením (č.j. 3321/2014) Rady Českého rozhlasu o převzetí postoupených podnětů; 
Rada se seznámila se stížností (č.j. 3321/2014) posluchače na úroveň a kvalitu vysílání 
programu FREKVENCE 1. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio 
Investments s.r.o., (KISS PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín) dne 25. dubna 2014, RTV Cheb, 
k. s., (RÁDIO EGRENSIS; 88,3 MHz Karlovy Vary) dne 25. dubna 2014, Radio 
Investments s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 25. dubna 2014, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 25. dubna 
2014, InFin, s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) dne 25. dubna 
2014, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 25. dubna 
2014 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec 
Králové) dne 25. dubna 2014. 



-  Rada žádá od provozovatele vysílání, Radio Investments s.r.o., informace o 
zadavateli reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v 6:29:25 
hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada žádá od provozovatele vysílání, RTV Cheb, k. s., informace o zadavateli 
reklamy na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v 8:51:23 hodin a 11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz 
Karlovy Vary). 

-  Rada vzala na vědomí informaci o zpětvzetí správní žaloby proti rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2013/825/bar/InF ze dne 19. 11. 2013, jímž byl provozovateli InFin, s. r. o. udělen 
předchozí souhlas se změnou označení (názvu) programu Rádio Hey Brno na Country 
MORAVA JIH. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě Městské části Praha-Šeberov, IČ 241717, sídlo: Praha 
4, K Hrnčířům 160/0, PSČ 149 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; název (označení) programu: Infokanál Šeberov; základní programová 
specifikace: Informační kanál pro občany městské části; časový rozsah vysílání: 24 
hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: k.ú. 762130 
Šeberov, okres Praha; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti č.j. 2088 
doručené dne 14. března 2014 a č.j. 2875 doručené dne 11. dubna 2014.  

-  Rada udělila právnické osobě MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: MTV Rocks International; základní programová specifikace: 
hudební televizní program zaměřený na světovou rockovou a alternativní hudební 
produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: angličtina; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, 
Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 
Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Izrael, Alžírsko, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, 
Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, 
Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, 
Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, 
Seychely, Sierra Leoně, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a 
Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, 
Zimbabwe, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán; hlavní jazyk: angličtina; v rozsahu dle žádosti č.j. 3317, 
doručené dne 25. dubna 2014.  

-   Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj., Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, Na Strži 651/1702, 
PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu MTV Rocks International šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: hudební televizní program 



zaměřený na světovou rockovou a alternativní hudební produkci; hlavní jazyk vysílání: 
angličtina.  

-  Rada udělila právnické osobě MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: MTV Dance International; základní programová specifikace: 
hudební televizní program zaměřený na celosvětovou hudební produkci, zejména 
taneční hudbu pro mladé publikum; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, 
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Andorra, 
Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 
Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Izrael, Alžírsko, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, 
Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, 
Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, 
Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, 
Seychely, Sierra Leoně, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a 
Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, 
Zimbabwe, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán; hlavní jazyk vysílání: angličtina; v rozsahu dle žádosti č.j. 
3319, doručené dne 25. dubna 2014.  

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj., Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, Na Strži 651/1702, 
PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu MTV Dance International šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: hudební televizní program 
zaměřený na celosvětovou hudební produkci, zejména na taneční hudbu pro mladé 
publikum; hlavní jazyk vysílání: angličtina. 

-  Rada udělila právnické osobě MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: MTV Hits International; základní programová specifikace: 
Hudební televizní program zaměřený na největší hity mezinárodní populární hudby; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: angličtina; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Andorra, 
Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 
Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Izrael, Alžírsko, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, 
Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, 
Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, 
Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, 
Seychely, Sierra Leoně, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a 



Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, 
Zimbabwe, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán; v rozsahu dle žádosti č.j. 3318, doručené dne 25. dubna 
2014.  

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj., Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, Na Strži 651/1702, 
PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu MTV Hits International šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: hudební televizní program 
zaměřený na největší hity mezinárodní populární hudby; hlavní jazyk vysílání: 
angličtina. 

-  Rada prodloužila provozovateli Bohumil Chlad - T.V.SAT, IČ 103 37 172, se sídlem U 
ploché dráhy 640, Mariánské Lázně, PSČ 531 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j.: Ru/149/02/1659 ze dne 11. června 2002 ve 
znění pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 
22. dubna 2014, č.j.: 3135, ve znění upřesnění ze dne 28. dubna 2014, č.j.: 3332. 

-  Rada udělila společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Praha 5 - Košíře, 
Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve 
změně stanov společnosti, v rozsahu žádosti, č.j.: 3350 ze dne 29. dubna 2014. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 
407, se sídlem Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, podle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j. 
zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig ze 31. července 2012, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy Brno TV, 
Regionální televize TVS (původní název televize slovácko), TIP TV; v rozsahu dle 
podání ze dne 23. dubna 2014, č.j. 3128-9 (datová schránka) a dne 28. dubna 2014, č.j. 
3330 (Česká pošta), ve znění podání doručeného Radě dne 25. dubna 2014, č.j. 3324.  

-  Rada vrací provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem 
Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, v souladu s ustanovením § 7 písm. a) 
zákona č. 634/2004 Sb., poplatek ve výši 90 000,- Kč na účet provozovatele č. 
5147212/0800, VS 26839407, neboť nebyl proveden požadovaný úkon, vymezený v 
jednotlivých položkách sazebníku, a nejde o poplatek, jehož předmětem je správním 
úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení.  

-  Rada se seznámila s podnětem Zdeňka Dybala ze dne 29. ledna 2014, č.j 819, a 
zjištěnými skutečnostmi ve věci údajného neoprávněného převzatého vysílání v 
kabelových systémech Stavební bytové družstvo Těšíňan, IČ 00398675, se sídlem 
nábřeží Míru 1883/22b, 737 01 Český Těšín, provozovaného společností DomaNet 
s.r.o., 26797828, se sídlem Ostravská 285, 737 01 Český Těšín, včetně vyjádření 
společností Stavební bytové družstvo Těšíňan, ze dne 18. března 2014, č.j. 2179, a 
DomaNet s.r.o., ze dne 24. března 2014, č.j. 2300; a opakovaně vyzývá společnost 
COPROSYS a.s., IČ 45534152, se sídlem Chrudim IV, V hliníkách 1167, PSČ 537 01, 
aby se v uvedené záležitosti písemně vyjádřila, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Stavební bytové družstvo Jablonné 
nad Orlicí, IČ 135 82 691, se sídlem Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, 
doručeným dne 27. února, č.j. 1604, ve znění upřesnění ze dne 17. dubna 2014, č.j. 
3014.  



-  Rada udělila provozovateli Stavební bytové družstvo Jablonné nad Orlicí, IČ 135 82 
691, se sídlem Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, podle § 31 odst. 1 písm. r) 
zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s přerušením vysílání z důvodu rekonstrukce 
stávajícího televizního kabelového systému, v rozsahu dle žádosti ze dne 27. února, č.j. 
1604, ve znění upřesnění ze dne 17. dubna 2014, č.j. 3014.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele DWP s.r.o., IČ 2760883, sídlo: Praha 
8, U Libeňského pivovaru 2442/6, PSČ 180 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím pozemních kabelových systémů, sp.zn. 2006/983/zem/HDD ze dne 19. 
prosince 2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český 
televizní program SPORT2 a zahraniční televizní programy: AXN (Central Europe), AXN 
White, AXN Black, Universal Channel, Spektrum Home, CBS Reality; v rozsahu dle 
podání č.j. 2003 doručeného dne 12. března 2014 a č.j. 3337 doručeného dne 28. 
dubna 2014. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ 
25352288, sídlo: Vsetín, Palackého 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 české 
televizní programy regionalnitelevize.cz, Prima ZOOM, ŠLÁGR TV, fanda, SMÍCHOV, 
Telka, ČT :D, ČT art; v rozsahu dle podání č.j. 3104 doručeného dne 18. dubna 2014. 

-  Rada se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny k problematice migrace 
DVB-T na DVB-T 2, konaného dne 28. dubna 2014 na ČTÚ. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu NOVA provozovatele CET 21 spol. s r.o. ve 
sledovaném úseku dne 14. dubna 2014 od 5:59 do 22:20 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, proč se vysílání programu NOVA dne 14. 
dubna 2014 odchýlilo v dopoledním bloku mezi 9. a 12. hodinou od vysílacího schématu 
dle platných licenčních podmínek, resp. proč namísto dramatické tvorby v tomto 
vysílacím čase byl zařazen pořad publicistický (Střepiny) a pořad lifestylový (Tescoma s 
chutí). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, 
zda označení sponzora České spořitelny odvysílané dne 14. dubna 2014 v 19:29 hodin 
na programu NOVA informovalo o sponzorování programu NOVA, jak bylo v označení 
sponzora textově uvedeno, či o sponzorování pořadu, jak v audio složce sdělil ženský 
hlas, tj. pořadu, který po označení sponzora následoval, tedy zpravodajské relace 
Televizní noviny. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

-  Rada 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XIII (21) dne 14. dubna 2014 ve 21:25 hodin 
na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin 
do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 



mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, obsahoval scény, jež 
lze svým pojetím zařadit do žánru hororu, obsahující hrubé násilí a scény důsledků 
násilí. Závadný charakter měla scéna, v níž je muž za zátylek napíchnut na hák a 
vytažen ke stropu, což doprovází jeho bolestivý křik a dále scéna, v níž je záběr na 
mužovo, nožem rozpárané, tělo na pitevním stole, který doprovází komentář patologa. 
Záběry by mohly způsobit dětským divákům psychický otřes a stavy úzkosti a zejména 
u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti vůči násilí a negativně ovlivnit 
jejich psychiku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima 
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. ze dne 14. dubna 2014 od 6:25 do 22:40 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 
8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 14. dubna 2014 od 20:15 hodin na programu Prima odvysílal 
sponzorovaný pořad Cesty domů II, přičemž jeden ze sponzorů pořadu, společnost 
Vodafone, byl poprvé označen až v průběhu pořadu, v 20:21 hodin, nikoli již na jeho 
začátku, jak požaduje zákon. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu zařadil dne 14. dubna 2014 v 19:21 hodin na programu Prima, po 
skončení zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, sponzorský vzkaz sponzora programu 
společnosti OBI, který v obsaženém komentáři odkazuje právě na zpravodajství („žádné 
vyostřené situace ve světě ani doma“), a zda se nedomnívá, že taková prezentace 
sponzora programu může být zavádějící a na běžného diváka působit spíše jako vzkaz 
sponzora pořadu, v tomto případě zpravodajské relace, kterou ovšem nelze dle § 53 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. sponzorovat. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV 
Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním příspěvku, pojednávajícího o výsledcích jednání zástupců 
záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví ČR, dne 14. dubna 2014 od 18:55 hodin v 
rámci Zpráv FTV Prima na programu Prima, mohl dopustit porušení povinnosti dbát 
zásad objektivity a vyváženosti tím, že poskytl neúplné, zkreslené a manipulativní 
informace, na jejichž základě mohli být diváci uvedeni v omyl ohledně výsledků jednání 
zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví ČR, což u některých z nich 
mohlo vyvolat neopodstatněně vysoké obavy o přístup k akutní zdravotní péči, a tím i o 
zdraví (a v tomto případě i o život) své osoby či osob blízkých, nejen nyní, ale 
především v budoucnosti. Výsledky jednání uspořádaného jako reakce na případ 
otrávené ženy, kterou odmítlo přijmout několik pražských nemocnic, byly ve zprávě, a 
především v následné reportáži, prezentovány způsobem, který sugeroval, že jednání k 
žádným konstruktivním závěrům v řešení situace nedospěla, přičemž celá reportáž byla 
prakticky vystavěna na jednom kontroverzním výroku Zdeňka Schwarze, ředitele ZZS 
hl. m. Prahy. Dostupné informace z otevřených zdrojů ovšem ukazují, že výsledkem 



jednání byly výstupy, které v reportáži nejsou zmíněny vůbec (především identifikace 
deficitu počtu volných akutních lůžek a plán tento fakt změnit, či zlepšení spolupráce se 
zdravotními pojišťovnami), či jsou zmíněny nedostatečně a tak, aby byly 
delegitimizovány (elektronický komunikační systém). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 26. března do 30. dubna 2014: HBO Europe s.r.o./HBO (Rumunsko a 
Moldávie) – Bad Penny, 14. března 2014 ve 21.45 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima 
ZOOM – Zrozeni k zabíjení? I (4), podtitul Jeffrey Dahmer, 19. dubna 2014 ve 13:55 
hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 2 – zahájení vysílání; TELEPACE s.r.o./Tv 
NOE – Kulatý stůl: Blízký východ – příčiny a důsledky nestability, 21. března 2014 od 
20.00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – informování o situaci na Ukrajině obecně a 
Události, blok na téma událostí na Ukrajině, 16. dubna 2014 v 19:00 hodin; Barrandov 
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Naše zprávy, příspěvek Dohady o dohodě, 
19. dubna 2014 od 18:30 hodin; Česká televize/ČT2 – Občanské noviny, podtitul Děti 
Země hájí veřejný zájem, 27. dubna 2014 ve 14:34 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – 
informování veřejnosti o kauze Letiště Vodochody obecně a Otázky V. Moravce, téma 
letiště Vodochody, 27. dubna 2014 ve 12:00 hodin, a Události v regionech, blok na téma 
letecké dopravy, 28. dubna 2014 v 18:00 hodin; WS International a.s. – různé reklamy, 
a Telemarketing International s.r.o. - teleshopping Dr. Vac, premiéra NOVA 2. ledna 
2014 ve 4:52:57 hodin; Česká televize/ČT1 – pořad Taxík obecně; Různí 
provozovatelé/různé programy – motiv Ježíše Krista na kříži ve vysílání obecně; CET 21 
spol. s r. o./tn.cz – Test salámu Vysočina: Které chutnají po mase a které jsou obarvené 
řepou a nastavené sójou?; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV – slogan 
ČeskoSlovenská lidová televize; Různí provozovatelé, zejména Česká televize/Různé 
programy – informování o XIV. Pochodu pro život; HBO Europe s.r.o./HBO (Rumunsko 
a Moldávie) – Looking, 9. dubna 2014 ve 23:45 hodin; Česká televize/ČT:D a další 
provozovatelé a programy – používání koncovky –ej; Různí provozovatelé/Různé 
programy – různé připomínky, např. používání koncovy -ej ve vysílání a velká rychlost 
titulků na ČT24. 

-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 
00 Praha 8 – Libeň, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. dubna 2014 ve 13:55 hodin na programu Prima 
ZOOM odvysílal dokumentární pořad Zrozeni k zabíjení? I (4), podtitul Jeffrey Dahmer, 
který líčil extrémní deviantní násilné a sexuální jednání obrazem a slovem s otevřeností 
nepřiměřenou pro dětského diváka, který na takovýto obsah není zralý a jehož 
psychický vývoj mohl být takovýmto obsahem ohrožen. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem: Dubné 158, 
373 84 Dubné, o podání vysvětlení, jestli program, který je vysílán v systému DVB-T s 
logem Country No. 1, je programem vysílaným na základě licence udělené společnosti 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o. pod sp. zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, č. j. zem/977/2014, k provozování 
zemského celoplošného digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu ACTIVE TV ze dne 31. března 2014, 7:00 - 8:00 hodin 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 



zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 13. května 2014 
zahájit s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, 
Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 31. 
března 2014 na programu ACTIVE TV v časovém rozmezí 7:00 – 8:00 hodin odvysílal 
úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:15 - 7:20 hodin o hladině hlasitosti -
18,6 LUFS , úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:35 - 7:40 hodin o hladině 
hlasitosti -17,6 LUFS a úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:50 - 7:55 
hodin o hladině hlasitosti -17,3 LUFS. Tedy tři úseky teleshoppingového pořadu, jejichž 
hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU.  

-  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 13. května 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny, 
respektive reportáže s názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2014 od 19.30 hodin 
na programu NOVA, neboť k odvysílání daného pořadu v tomto datu nedošlo, a skutek 
vymezený v oznámení o zahájení správního řízení se tak nestal. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 
spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, 
kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s 
názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2013 od 19.30 hodin na programu NOVA, 
neboť v předmětné reportáži byl divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního 
značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, které je v jiných případech 
trestáno (dáno do spojitosti s konkrétním případem, o němž reportáž hovořila). Divákovi 
bylo přitom zatajeno, že je-li umístěno dopravní značení, má toto povahu pravidla 
chování, které je nadřazeno obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích 
(ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Z tohoto je 
přitom zřejmé, že umístěná dopravní značka nevybízí k porušování zákona, neboť je 
sama variantou, s níž zákon výslovně počítá. Na základě absence a ignorace takovéto 
informace byl divák neúplně, nepravdivě a zavádějícím způsobem informován a nemohl 
si utvořit vlastní informovaný náhled na danou problematiku, neboť mu byl předložen 
pouze jediný závěr, který měl poukázat na absurdní situaci, kdy je určité chování řidiče 
trestáno jako porušení zákona, k nemuž jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni. 
Tím, že reportáž opomenula podstatnou a s předkládanou informací úzce související 
informaci, se provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 13. května 2014 zahájit s 



provozovatelem CITYTV, s.r.o., IČ 28064453, se sídlem Praha, 5. května 1323/9, PSČ 
14000, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil Radě záznam 
vysílání programu CITY TV ze dne 17. února 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00 
hodin, tj. z období jednoho dne.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 13. května 2014 zahájit s 
provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 
42/14, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou 
výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z 
časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") 
vydala dne 13. května 2014 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TV CZ s.r.o., IČ 
242 67 309, sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, pořádkovou 
pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, na základě 
jakého smluvního ujednání bylo ve vysílání pořadu Cenokat dne 7. ledna 2014 v časech 
13:42, 13:43, 13:53, 15:11, 15:12, 15:26 a 17:43 hodin slovně prezentováno jméno, 
zboží, služby a činnost společnosti ŠKODA AUTO a.s. 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 1062014. 

-  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 (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 13. května 2014 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se společností sanofi-aventis, s.r.o., IČ: 
44848200, sídlem Evropská 846/176a, 16000 Praha 6-Vokovice, vedené pro možné 
porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto 
zadavatel reklamy propagující produkt MAGNE B6 (tablety a stick pack), odvysílané dne 
19. srpna 2013 v čase 13:05:10 hodin na programu Prima, neboť se porušení zákona 
ze strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) opětovně žádá 
provozovatele televizního vysílání TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 - 
Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, o podání 
vysvětlení, jestli byl slovensky hovořící divák volající v reálném čase 03:02:56 – 
03:03:06 hodin do pořadu Sexy Game, vysílaného dne 26. října 2013 na programu 
ACTIVE TV, označen za výherce telefonické soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím 
dvou sirek vytvořit co největší číslo, jelikož jeho odpověď 54E31 se shodovala s 
odpovědí, která byla na konci pořadu v reálném čase 03:31:40 hodin označena jako 
správná, a jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 000,- 
Kč.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání 
programu regionalnitelevize.cz, společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, zda všechna obchodní 
sdělení, která byla v rámci tří reklamních bloků odvysílána dne 15. února 2014 v 



hodinovém úseku 21:00 – 22:00 hodin na programu regionalnitelevize.cz a která byla od 
ostatního vysílání na začátku i na konci každého bloku oddělena znělkou/předělem, 
jsou reklamou, respektive naplňují definiční znaky reklamy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz, společnost 
Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 
666/7, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, zda všechna obchodní sdělení, která byla v 
rámci tří reklamních bloků odvysílána dne 15. února 2014 v hodinovém úseku 21:00 – 
22:00 hodin na programu regionalnitelevize.cz a která byla od ostatního vysílání na 
začátku i na konci každého bloku oddělena znělkou/předělem, jsou reklamou, 
respektive naplňují definiční znaky reklamy. Rada žádá o doplnění provozovatelova 
původního vysvětlení, o podrobnější objasnění povahy daných sdělení, respektive o 
objasnění provozovatelem uvedeného tvrzení, že „Sdělení sice nenaplňuje všechny 
definiční znaky reklamy, ale některé ano.“ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu 
byla v pořadu Element, vysílaném dne 8. ledna 2014 od 18.20 hod. na programu Nova 
sport, uveřejněna loga subjektů Skullcandy (v 00.03.18 hod. od začátku pořadu) a Smith 
Optics (v 00.04.00 hodin od začátku pořadu), které nebyly na začátku pořadu v 
označení sponzorů uvedeny jako sponzoři pořadu, a to s přihlédnutím k faktu, že tato 
loga byla zařazena do vysílání pořadu totožným způsobem jako loga subjektů 
označených na začátku pořadu jako sponzoři. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14 
768, sídlem: Korunní 129, Praha 3, 130 00, ve věci obchodního sdělení – teleshoppingu 
produktu „Mike Benexia Omega 3“ (Barny´s), odvysílaného dne 17. listopadu 2013 v 
čase 13:04:12 hod. na programu Prima (v rámci pořadu Nedělní receptář EXTRA). 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11A 52/2011, ze dne 
3. dubna 2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČ 64949681, sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, proti rozhodnutí Rady o uložení 
pokuty ve výši 300 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se jakožto zadavatel dopustil tím, že do vysílání zadal reklamu T-
Mobile na produkt pevný internet (mutace 1), vysílanou premiérově dne 15. ledna 2010 
ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405krát reprízovanou do 31. ledna 2010 na 
programech Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, Nova Cinema, Prima televize a Z1, která byla 
nekalou obchodní praktikou, jelikož v reklamě byly rozhodné údaje o tom, že uvedená 
nabídka platí pouze pro tarif Rodina, a rovněž odkaz na webové stránky www.t-
mobile.cz/2v1, kde by bylo možno dohledat vysvětlující informace, zveřejněny po příliš 
krátkou dobu a téměř nečitelnou formou a mohly tedy vzhledem k okolnostem a 
souvislostem, za nichž byly užity, uvést spotřebitele v omyl. 

-  Rada se seznámila s reakcí na upozornění na porušení zákona, respektive 
ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., které bylo doručeno provozovateli vysílání 
Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, 
Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, pod č.j. DRD/1103/2014, a odkazuje provozovatele 
tímto na dokumenty související s problematikou měření hladiny hlasitosti obchodních 
sdělení, které jsou uveřejněny na oficiálních internetových stránkách Rady. 

-  Rada se seznámila s šetřením České obchodní inspekce v případě distribuce 
produktu BNM+ inhalátor a NUTRiBULLET. 



-  Rada se seznámila s šetřením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci posouzení 
charakteru přípravku CANNADERM MENTOLKA. 

-  Rada se seznámila s informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce o 
postupu ve věci podnětu v případě posouzení legálnosti propagace produktu Medosan 
Kurkuma Plus. 

-  Rada vzala na vědomí sdělení o závěrečné zprávě zjišťovací mise 
DG(SANCO)/2014-7180.  

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (dále je zákon č. 132/2010 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla zahájit s 
poskytovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992/1, PSČ 708 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 7 
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel evidované audiovizuální 
mediální služby na vyžádání nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle 
ustanovení § 7 odst. 1 nebo 2 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2013. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele Martina Zavadila ze dne 14. dubna 2014, 
doručeného Radě dne 17. dubna 2014, toto potvrzení: Martin Zavadil, IČ 01534556, 
bytem Míškovice, Míškovice 17, PSČ 768 52, byl dne 13. května 2014 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 14. dubna 
2014 pod názvem Sleduj divadlo, umístěná na internetové adrese 
www.sledujdivadlo.cz.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá společnost FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, 
Kosmova 651/16 , PSČ 702 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 
http://www.fabextv.cz a http://www.tvova.cz. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení výzvy.  

 

 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2014 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


