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Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 27. 5. 2014  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání 
projednala 62 bodů programu. Seznámila se s 56 stížnostmi diváků a posluchačů, 
vydala 14 upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení osmi správních řízení. 
Rada na svém 11. zasedání uložila dvě pokuty. Společnosti Dynamo Films, ve výši 70 
000,-Kč, neboť zpracováním reklamy na doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla 
odvysílána dne 12. června 2012 v časech 6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 
hodin a 16:56:25 hodin na programu Rádio BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), se 
dopustil v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy 
nekalé obchodní praktiky dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele a klamavé obchodní praktiky dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, neboť reklama zejména může ovlivnit spotřebitele tak, že 
učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil a obsahuje klamavé, neúplné a 
zavádějící informace, a to uvedením tvrzení “podporuje intenzivní spalování tuku v 
rizikových partiích, jako jsou boky, bříško, boky a stehna“ a provozovateli FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, pokutu 
dle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, 
respektive reportáže Policejní razie ve vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, dne 13. 
září 2013 od 18.55 hodin na programu Prima, se dopustil porušení povinnosti zajistit, 
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity, neboť předmětnou reportáží došlo k věcně nesprávnému a neověřenému 
informování o průběhu policejní razie v budovách vydavatelství Mladá fronta a.s., 
zejména pak uvedením informace, že razie probíhala rovněž v budově v pražských 
Modřanech, podpořené přímým vstupem reportéra z prostředí před touto budovou.  

Rada na svém 11. zasedání udělila pět licencí. Společnosti AZ Media, a.s. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních 
vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 
100 W; společnosti RADIO IBUR, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RADIO RUBI prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W; společnosti Vyškovská TV, s.r.o. licenci k 
provozování místního televizního vysílání programu Vyškovský městský informační 
kanál šířeného prostřednictvím kabelových systémů a společnosti DONEAL, s.r.o. 
licenci k provozování televizního vysílání programu JOJ a licenci k provozování 
televizního vysílání programu PLUS, šířeného prostřednictvím družic. 

Na 11. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souboru technických parametrů Moravské Budějovice 98,3 MHz / 
100 W.  

Rada provedla 4 výmazy z evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 140 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
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ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci správních řízení sp. zn. 2013/680/FOL/IBI a 2013/955/FOL/Ag. provedla 
důkaz vyslechnutím záznamu reklamy na léčivý přípravek Traumaplant, která byla 
odvysílána dne 21. května 2013 v časech 9:02:44 hodin a 11:40:06 hodin na programu 
COUNTRY RADIO.  

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/153/FOL/Nat provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na léčivý přípravek Additiva Vitamin C, která byla 
odvysílána dne 17. října 2013 v časech 7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21 hodin na 
programu EVROPA 2. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/849/FOL/ASK provedla důkaz 
vyslechnutím reklamy Asko nábytek „neplatíte DPH sleva 21% + 5% extra sleva", která 
byla odvysílána dne 12. září 2013 v 15:17:26 hodin na programu RÁDIO IMPULS. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/147/FOL/EVR provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu části pořadu „Ranní show Evropy 2“, která byla odvysílána dne 
23. října 2013 v čase od 08:45:38 hodin do 08:49:55 hodin na programu EVROPA 2. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 98,3 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské Budějovice projednala se 
žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního 
řízení. 

-  Rada udělila AZ Media, a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 100 W pro program ROCK MAX na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

-  Rada udělila RADIO IBUR, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program RADIO RUBI na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 12000 Praha o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic (licence č.j.: Ru/282/00), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Hradec Králové 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT): 
15E5052 / 50N1254, alternativně WGS 84 (LON, LAT): 15E4901 / 50N1158 toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 
sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 12000 Praha, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Hitrádio Magic (licence č.j.: Ru/282/00) spočívající v přidělení 
kmitočtu Hradec Králové 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT): 
15E5052 / 50N1254, alternativně WGS 84 (LON, LAT): 15E4901 / 50N1158 z důvodu 
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli InFin, s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country MORAVA JIH 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 
ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country 
MORAVA. 
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-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli V plus P s. r. o. se sídlem nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek-
Budějovické Předměstí, identifikační číslo 49050435, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny 
provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli AKJO. Media s. r. o. se sídlem U tří lvů 5/256, 370 01 České Budějovice-
Brněnské Předměstí, identifikační číslo 28114621, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny 
provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli LIN a. s. se sídlem Křemencova 4/175, 110 00 Praha-Nové Město, 
identifikační číslo 25720767, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnut.í 

-  Rada udělila společnosti HAMCO, s. r. o. se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 
Olomouc, identifikační číslo 47668962, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO HANÁ na 
kmitočtu 92,3 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Olomouc, 
kmitočtu 100,2 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Prostějov, 
kmitočtu 98,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Přerov, kmitočtu 
98,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko, kmitočtu 88,7 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko město, kmitočtu 104,9 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 96,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 102,9 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Bruntál, kmitočtu 91,8 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Bruntál, kmitočtu 91,9 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hranice, kmitočtu 103,1 MHz o 
vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Hranice-Slavíč, kmitočtu 88,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Kroměříž, kmitočtu 99,7 MHz o 
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Mohelnice, kmitočtu 88,7 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravská Třebová, kmitočtu 105,1 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Moravská Třebová, kmitočtu 
100,0 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Olomouc město, 
kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Rýmařov, 
kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Svitavy, kmitočtu 
90,1 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Svitavy, kmitočtu 100,0 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 103,3 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 103,3 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí, kmitočtu 107,5 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí, kmitočtu 
97,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 101,1 
MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 91,9 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh a kmitočtu 103,7 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti RADIO IBUR s. r. o. se sídlem Mohelnická 807, 783 91 
Uničov, identifikační číslo 28643704, transformační licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO RUBI na kmitočtu 97,1 
MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Olomouc, kmitočtu 90,0 MHz o 
vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 105,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Vrbno pod Pradědem, kmitočtu 95,6 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 102,5 
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MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hranice, kmitočtu 93,1 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Kroměříž, kmitočtu 90,0 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Prostějov, kmitočtu 95,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Přerov, kmitočtu 96,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 105,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh a kmitočtu 105,4 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blansko Město 1 100,6 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 00 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 20. června 2014. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 16 06 01 / 48 53 13 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. 
června 2014.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3 
písm. d) a podle § 8a odst. 7 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 Dynamo Films, s.r.o., IČ: 289 09 895, se sídlem Praha 1 - Josefov, 
Kaprova 14/13, PSČ 110 00, pokutu ve výši 70 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy 
na doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června 2012 v časech 
6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin na programu Rádio 
BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), se dopustil v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o regulaci reklamy nekalé obchodní praktiky dle ustanovení § 4 odst. 1 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a klamavé obchodní praktiky dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť reklama 
zejména může ovlivnit spotřebitele tak, že učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak 
neučinil a obsahuje klamavé, neúplné a zavádějící informace, a to uvedením tvrzení 
“podporuje intenzivní spalování tuku v rizikových partiích, jako jsou boky, bříško, boky a 
stehna“. 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 
2012902. 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 2012902. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 3588/2014 a č.j. 3683/2014) skupiny posluchačů 
na pořad „Stalo se dnes“, který byl odvysílán dne 5. května 2014 od 21:05 hodin na 
programu ČRo 1 – Radiožurnál.; Rada se seznámila s analýzou pořadu „Stalo se dnes“, 
který byl odvysílán dne 5. května 2014 od 21:05 hodin na programu ČRo 1 – 
Radiožurnál a shledala, že uvedený pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stížností (č.j. 3616/2014) posluchače na údajné 
šíření poplašné zprávy, kterého se měl dopustit pan Mitrofanov ve vysílání programu 
ČRo Plus dne 16. dubna 2014.; Rada se seznámila se stížností posluchačky na vysílání 
programu ČRo 1 – Radiožurnál ze dne 15. května 2014 od 9:30 hodin, v jehož rámci 
bylo o bývalém poslanci Petru Kottovi hovořeno jen jako o poslanci za politickou stranu 
ODS, ačkoliv během své politické kariéry působil i v jiných politických uskupeních, čímž 
došlo dle názoru posluchačky k poškození politické strany ODS; Rada se seznámila se 
stížností (č.j. 3943/2014) posluchače na pořad „Host Radiožurnálu“, který byl odvysílán 
dne 16. května 2014 od 10:00 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál a ve kterém 
údajně došlo k porušení zásad objektivity a vyváženosti; Rada se seznámila se stížností 
(č.j. 3617/2014) posluchače na blíže nespecifikovanou reklamu na „služby kartářky“, 
která byla odvysílána na programu RÁDIO IMPULS.  
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-  Rada se seznámila s analýzou programu Český rozhlas Plus provozovatele Český 
rozhlas ze dne 22 dubna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 15. května 2014, 
Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha, program Radio Beat; 91,0 
MHz Brno a program Radio Spin; 96,2 MHz Praha) dne 15. května 2014, InFin, s.r.o. 
(program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha) dne 15. května 2014, Frekvence 1, a.s. 
(program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 15. května 2014 a MAX LOYD, s.r.o. 
(program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 15. května 2014. 

-  Rada se seznámila s žádostí Veřejného ochránce práv o poskytnutí dodatečných 
informací a schválila odpověď dle návrhu a rozpravy. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/369/had/PHA provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na produkt „Bioaktivní LipoExit“, odvysílaného 
dne 10. ledna 2014 v čase 6:57:22 hodin na programu Prima. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti Vyškovská TV, s.r.o., IČ 292 49 376, se sídlem Smetanovo 
nábřeží 521/39, Vyškov, PSČ 68 201, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; označení (název) programu: Vyškovský městský informační kanál; základní 
programová specifikace: městský informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: k.ú. 788571 
Vyškov, okres Vyškov; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 
28. března 2014, č.j. 2481, ve znění doplnění ze dne 2., 5. a 6. května 2014, č.j. 3477, 
3529 a 3533.  

-  Rada udělila právnické osobě DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: JOJ; časový rozsah vysílání: 24 hodin; základní programová specifikace: 
Plnoformátový televizní program; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela 
nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovensko; hlavní jazyk vysílání: 
slovenština; v rozsahu dle žádosti č.j. 1154 doručené dne 11. února 2014, č.j. 1807 
doručené dne 4. března 2014 a č.j. 2265 doručené dne 20. března 2014.  

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenska, na 
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 
00, k televiznímu vysílání programu JOJ šířeného prostřednictvím družice se základní 
programovou specifikací: Plnoformátový televizní program; hlavní jazyk vysílání: 
slovenština.  

-  Rada udělila právnické osobě DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: PLUS; časový rozsah vysílání: 24 hodin; základní programová 
specifikace:Tématický televizní program zaměřený na mužského diváka; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, 
Slovensko; hlavní jazyk vysílání: slovenština; v rozsahu dle žádosti č.j. 1153 doručené 
dne 11. února 2014, č.j. 1859 doručené dne 5. března 2014 a č.j. 2264 doručené dne 
20. března 2014.  

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenska, na 
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
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společnosti DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 
00, k televiznímu vysílání programu PLUS šířeného prostřednictvím družice se základní 
programovou specifikací: Tématický televizní program zaměřený na mužského diváka; 
hlavní jazyk vysílání: slovenština.  

-  Rada prodloužila provozovateli STAR – MONT Pardubice, s.r.o., IČ 259 19 407, se 
sídlem kpt. Bartoše 409, Pardubice-Polabiny, PSČ 530 09, podle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 5. března 2002, k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 9. května 2014, č.j. 3611, ve 
znění doplnění doručeného dne 12. května 2014, č.j. 3736.  

-  Rada vydala provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 242 02 461, se 
sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 21 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o 
licence (sp. zn.: 2011/1045/FIA/HBO, č.j.: FIA/4108/2011 ze dne 13. prosince 2011; sp. 
zn.: 2011/1044/zem/HBN, č.j.: zem/3977/2011 ze dne 13. prosince 2011; sp. zn.: 
2011/1046/sve/HBO, č.j.: sve/3983/2011, ze dne 13. prosince 2011), spočívající ve 
změně výše základního kapitálu, formou vkladu jediného společníka, a to v rozmezí od 
26 000 000,- až do 28 500 000,- Kč v závislosti na aktuálním kurzu Eura vůči české 
koruně v den, který bude rozhodující pro určení kurzu české koruny vůči Euru, dle 
žádosti ze 13. května 2014, č.j.: 3749.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodloužila 
žadateli AIDEM a.s., IČ 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 
615 00 lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence v délce do 60 dnů ode 
dne doručení usnesení o prodloužení lhůty, dle žádosti ze dne 14. května 2014, č.j.: 
3746. 

-  Rada upozorňuje podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 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 (licence sp. zn.: 
2012/800/FIA/TV, č.j.: FIA/1598/2013 ze dne 9. dubna 2013 a sp. zn.: 2013/539/FIA/TV, 
č.j.: FIA/3741/2013 ze dne 20. srpna 2013), na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil a nedoložil změnu jednatelů 
v zákonné lhůtě a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 
292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, ze dne 30. dubna 2014, č.j. 
3474. 

-  Rada žádá provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se 
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o 
zapůjčení kontinuálního záznamu programu Studio LTV, licence spis. zn.: 
2012/793/zem/Kab ze dne 18. prosince 2012 na základě rozhodnutí č.j. zem/4532/2012, 
ze dvou dnů, a to 1.10. a 2.11. 2013.  

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 
99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, správní řízení o odnětí licence k 
provozování programu Studio LTV prostřednictvím kabelových systémů dle § 63 odst. 2 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nezahájil vysílání po nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení licence do 360 dnů u televizního vysílání. Rada stanovila 
tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

-  Rada vydala dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci změny 
skutečností obsažených v přihlášce k registraci převzatého vysílání, o kterou požádal 
účastník Mikroregion Pernštejn, opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku 
rozhodnuti na: Rada registruje provozovateli Mikroregion Pernštejn, IČ 75122827, sídlo: 
Nedvědice, 42/0, PSČ 592 62, změny v přihlášce k registraci sp. zn.: sp. zn. 
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2012/944/sve/Mik, ze dne 5. února 2012, podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území 
615757 Bukov, okres Žďár nad Sázavou; dle podání 2128 doručeného dne 17. března 
2014 a č.j. 3682 doručeného dne 13. května 2014. 

-  Rada se seznámila s analýzou regionálního vysílání ČT1, provozovatele ČESKÁ 
TELEVIZE, a sice ve sledovaném období 1. 4. 2014 – 14. 4. 2014. Předmětem analýzy 
byly následující pořady: Události v regionech, Události v regionech plus, Týden v 
regionech, Z metropole, Zajímavosti z regionů. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu TV 
Mariánské Lázně provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o. v časovém úseku od 00:00 do 
24:00 ze dnů 17. a 18. ledna 2014. 

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se 
sídlem Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu TV Mariánské Lázně, který 
obsahoval pouze jednu mutaci programu (pro obyvatele města), ačkoli jej Rada vyzvala 
k zaslání i druhé mutace programu (pro lázeňské hosty).  

-  Rada upozorňuje provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem 
Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. a 18. ledna 2014 od 0:00:00 do 
24:00:00 hodin neposkytoval divákům programu TV Mariánské lázně (mutace pro 
obyvatele města) snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Televize 
Blansko provozovatele Popelka Jan v časovém úseku od 00:00 do 24:00 ze dne 16. a 
17. března 2014. 

-  Rada upozorňuje provozovatele Kalistu Pavla, IČ 64181871, se sídlem Klatovy, 
Radimovy 39, PSČ 339 01, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 28. března 2014 nezajistil, aby byl reklamní 
blok vysílaný v čase 05:01:07-05:02:42 hodin na programu FILMpro po svém skončení 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
oddělen od ostatních částí vysílání. Po skončení reklamy STK Klatovy ihned 
následovala znělka „Zprávy z Klatovska“. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada žádá provozovatele Kalistu Pavla, IČ 64181871, se sídlem Klatovy, Radimovy 
39, PSČ 339 01, o podání vysvětlení, zda pozvánky na akce v regionu odvysílané v 
rámci bloku „Zveme Vás na…“ dne 28. března 2014 od 05:18:22 hodin na programu 
FILMpro a dále pak příspěvek „Taneční pro dospělé“ odvysílaný na témže programu 
tentýž den v rámci pořadu „Zprávy z Klatovska“ od 05:09:07 hodin byly do vysílání 
zařazeny za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada žádá provozovatele Kalistu Pavla, IČ 64181871, se sídlem Klatovy, Radimovy 
39, PSČ 339 01, o podání vysvětlení, co míní nazváním televizního programu O 
("Óčko") partnerkou TV a z jakého důvodu je jím provozovaný televizní program 
FILMpro v průběhu vysílání pořadu Limuzína s Mírou Hejdou označen dvěma logy, což 
může být pro diváka matoucí. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této žádosti. 

-  Rada upozorňuje provozovatele Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem 
Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání programu Infokanál ze dnů 20.–
21. dubna. 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu STARS.TV ze 
dne 29. listopadu 2013 (respektive nedatovaného záznamu vysílání STARS.TV 
doručeného Radě) od 12.00 hodin do 24.00 hodin. 

-  Rada upozorňuje provozovatele STARS.TV s.r.o., IČ: 29452538, se sídlem Okrajová 
1356/19, Havířov, 736 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 
231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada upozorňuje provozovatele STARS.TV s.r.o., IČ: 29452538, se sídlem Okrajová 
1356/19, Havířov, 736 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n), zákona č. 
231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele uvádět označení televizního programu 
(logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se 
dopustil tím, že dne 29. listopadu 2013 (respektive v nedatovaném záznamu vysílání 
STARS.TV doručeném Radě) v úsecích 12.00.44–12.10.08 hod., 18.40.04–18.48.28 
hod., 23.15.21–23.22.06 hod. a 23.22.09–23.30.53 hod. nebylo uvedeno na obrazovce 
logo programu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou programu MUZIKA 
CS provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. ve sledovaném úseku dne 30. 4. 2014 od 
10:00 do 22:00 hodin.  

-  Rada upozorňuje provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921, se sídlem 
Branická 1950/209, Praha, 140 00, na porušení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. dubna 2014 neposkytoval divákům 
programu MUZIKA CS snadný, přímý a trvalý přístup ke svému identifikačnímu číslu a 
dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu kriminálka Miami IV (8), odvysílaného dne 30. 
dubna 2014 od 17.35 hodin na programu NOVA. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2014. 

-  Rada žádá provozovatele, společnost Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlem Praha 5 - 
Košíře, Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00, o podání vysvětlení k obchodním 
sdělením „Stavitelství ŠMÍD“, „Blue Style“ a „Profi-cz“, premiérově odvysílaným dne 24. 
března 2014 v čase 9:21:03 hodin na programu O ("Óčko"). Rada žádá provozovatele o 
vysvětlení, o jaká obchodní sdělení se jedná, respektive, zda verbální informace 
odvysílaná v rámci obchodního sdělení „Profi-cz“, konkrétně v podobě „Tento program 
vám přiváží profi-cz …“, má implicitně vyjadřovat, že se jedná o označení sponzora.  

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 19. 
března 2014 v čase 0:05:52 hodin na programu ČT sport odvysílal obchodní sdělení 
„AUTOLAROS SPEED, Mazda, Hyundai, ADM TRANSPORT“, které obsahovalo 
vizuální výzvu divákovi v podobě „Volejte: +420 777 242 343, +420 608 333 105“ 
podpořenou verbálním tvrzením „s námi dojedete k vysněnému cíli“. Toto obchodní 
sdělení naplňující definiční znaky reklamy nebylo ve vysílání jako reklama rozeznatelné 
a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. 

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 29. 
března 2014 v čase 9:56:28 hodin na programu ČT2 odvysílal obchodní sdělení 
„PETRASTAV, HAZMIOIL, Autoopravna Novotný“, které obsahovalo kontaktní 
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informace v podobě adresy sídla firmy a dvou telefonních čísel („391 20 Radenín 41“, 
„737 236 333“, „tel: 775 651 993“). Toto obchodní sdělení naplňující definiční znaky 
reklamy nebylo ve vysílání jako reklama rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních 
částí vysílání. 

-  Rada se obrací na Ministerstvo zdravotnictví, respektive hlavního hygienika ČR, s 
žádostí o poskytnutí dokumentace dokládající skutečnost tvrzení o schválení "Express 
Diet" jako potraviny určené pro dietní účely se sníženým množstvím energie, které bylo 
obsaženo v teleshoppingu „Express Diet“, premiérově odvysílaném dne 23. března 
2014 v čase 13:01:35 hodin v rámci pořadu "Nedělní receptář EXTRA" na programu 
Prima.  

-  Rada oznamuje ČOI skutečnost o opětovném výskytu obchodních sdělení 
propagujících solný inhalátor ve vysílání. Konkrétně se jedná o obchodní sdělení 
prezentující vlastnosti produktu „Wellneo“, které bylo odvysíláno dne 24. března 2014 v 
čase 9:42:08 hodin na programu Telka (repríza). 

-  Rada žádá SÚKL o informaci o charakteru produktu „Wellneo“, který byl propagován v 
rámci teleshoppingu, odvysílaném dne 24. března 2014 v čase 9:42:08 hodin na 
programu Telka (repríza), respektive o sdělení, zda se jedná o registrovaný 
zdravotnický prostředek, jak je v rámci sdělení uváděno. 

-  Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci obchodního 
sdělení/sponzora programu „HARIBO“, premiérově odvysílaného dne 17. března 2014 v 
čase 18:26:18 hodin na programu Prima, neuvedl povinné informace v podobě 
názvu/jména sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 53 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že v rámci obchodního sdělení/sponzora programu „DB 
SCHENKER“, premiérově odvysílaného dne 2. března 2014 v čase 7:47:11 hodin na 
programu ČT sport, neuvedl povinné informace v podobě názvu/jména sponzora a 
hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

-  Rada rozhodla zahájit se zadavatelem, společností OSKAR - salus s.r.o., IČ: 
26472651, se sídlem Praha 5, Voskovcova 1075, PSČ 152 000, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že zadal do vysílání teleshopping propagující potravinu - doplněk 
stravy „Lecitamin“, premiérově odvysílaný dne 30. března 2014 v čase 13:02:56 hodin v 
rámci teleshoppingového pořadu "Nedělní receptář EXTRA " na programu Prima, neboť 
v tomto obchodním sdělení je obsaženo tvrzení „Tento způsob jeho účinků je 
samozřejmě prokázán lékařskými studiemi.“, které se přímo vztahuje k účinku složek 
obsažených v propagovaném produktu, respektive k Lecitaminu jako takovému. V rámci 
obchodního sdělení však není uveden žádný odkaz na konkrétní studie, čímž mohlo 
dojít k porušení zákazu doporučování potravin s odkazem na nekonkrétní klinické 
studie. 

-  Rada rozhodla zahájit se zadavatelem reklamního spotu, společností EUROCAT, 
spol. s r.o., IČ: 25114972, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1955, PSČ 143 
00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zadal do vysílání obchodní sdělení 
„Gelmodel“, premiérově odvysílané dne 17. března 2014 v čase 18:22:05 hodin na 
programu ŚLÁGR TV. V rámci reklamního spotu jsou obsažena tvrzení, která mohou 
vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu – doplněk stravy, která má vlastnosti 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, resp. takové vlastnosti 
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mohou být v reklamě doplňku stravy přisuzovány, potažmo v souvislosti s jeho 
konzumací naznačovány, a to především doporučováním přípravku prof. MUDr. 
Tomášem Trčem, jímž jsou deklarovány účinky prověřené srovnávací studií s léčivými 
přípravky, přičemž jsou diváci informováni, že sám profesor doporučuje přípravek svým 
pacientům, nadto doporučuje pacientům, kteří trpí počínajícími stádii artrózy, přičemž 
přípravek má údajně účinnost lepší než jiné preparáty (humánní léčivé přípravky).  

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční 
služby/spoření společnosti „České zlaté rezervy, s.r.o., premiérově odvysílanou dne 7. 
března 2014 v čase 9:38:00 hodin na programu ŠLÁGR TV.  

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období březen 2014, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: SAT Plus, s.r.o./FUN 1 7. března 2014 od 10:00 do 
20:00 hodin; HBO Europe s.r.o./HBO 7. března 2014 od 17:55 do 02:05 hodin; CET 21 
spol.s r.o./fanda 8. března 2014 od 12:00 do 24:00 hodin; CET 21 spol.s r.o./NOVA 13. 
března 2014 od 15:55 do 00:05 hodin, 20. března 2014 od 12:00 do 24:00 hodin, 25. 
března 2014 od 12:00 do 24:00 hodin, 27. března 2014 od 12:00 do 24:00 hodin; CET 
21 spol.s r.o./SMÍCHOV 24. března 2014 od 08:00 do 20:00 hodin; THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY CHANNEL 10. března 2014 od 10:00 
do 20:00 hodin; TP Pohoda s.r.o./RELAX 10. března 2014 od 17:55 do 00:50 hodin, 19. 
března 2014 od 10:00 do 24:00 hodin, 28. března 2014 od 08:00 do 20:00 hodin; 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 11. března od 11:55 do 00:05 hodin, AXN Central 
Europe/AXN 12. března 2014 od 10:00 do 18:00 hodin; METEOPRESS, spol. s 
r.o./Meteo TV 17. března 2014 od 10:00 do 20:00 hodin; Chello Central Europe 
s.r.o./Spektrum 21. března 2014 od 08:00 do 20:00 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV 24. 
března 2014 od 12:00 do 24:00 hodin; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel 26. března 2014 
od 10:00 do 20:00 hodin; Československá filmová společnost, s.r.o./CS FILM 27. 
března 2014 od 19:55 do 24:00 hodin; Československá filmová společnost, 
s.r.o./HOROR FILM 29. března 2014 od 00:01 do 05:58 hodin.  

-  Rada 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 Miami III (8) dne 27. března 
2014 v 17:37 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, který 
byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, 
obsahoval scény, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes, 
snížení citlivosti dětského diváka při vnímání následků násilí a k narušení přirozeného 
vnímání nezbytnosti důstojného nakládání s ostatky zemřelého a respektu k 
zemřelému. Závadný charakter měla zejména naturalistická scéna v čase 8:58-11:04 
minut od začátku pořadu, v níž dochází k explicitní prezentaci pitevní praktiky, kdy je 
hlava oddělena od trupu a vařena ve vodě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 5. května 2014 do 20. května 2014: Chello Central Europe 
s.r.o./ SPORT2, pořad býčí rodeo; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Události, 4. 5. 2014, 
od 19:00 - objektivita reportáže; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2, pořad Večerníček, 1. května 
2014 od 18:45 hodin - vhodnost pořadu pro děti; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV - podvodné 
jednání v teleshoppingovém pořadu (celkem 7 podání); Stanice O, a.s./Óčko - 
podvodné jednání v teleshoppingovém pořadu (1 podání); FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
COOL, pořad Za kačku svlíkačku, 18. 4. 2014 od 0.00 hod. - označení nevhodnosti 
pořadu pro děti a mladistvé; CET 21 spol. s r.o., /NOVA, pořad Ordinace v růžové 
zahradě, 8. 5. 2014 od 20:20 hod. - dodržování podmínek umístění produktu; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 - nespecifikovaný program i čas - neobjektivita; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, Pietní shromáždění z Motola, 10. 5. 2014, od 9.30 hod. - nevyváženost 
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programové nabídky; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1; pořad Objektiv - slovensky hovořící 
moderátorka (4 podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1,spot Fóra 50 % - neobjektivita; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, pořad Události, 9. 5. 2014, od 19:00 - neobjektivita reportáže (13 
podání); FTV Prima, spol. s r.o./Prima - vhodnost upoutávek na krimi filmy pro dětského 
diváka; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - odpověď Rady ČT na postoupenou stížnost; THE 
WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR 
(Rumunsko), pořad Goofyho tlupa, 28. 4. 2014 od 20:30 hod.- vhodnost pro dětské 
diváky; HBO Europe s.r.o./HBO (Rumunsko), pořad Šmoulové 2, 23. 4. 2014, od 20:00 
hod. - hrubé vyjadřování postav; CET 21 spol. s r.o., /Nova Cinema, pořad Edit Piaf, 12. 
5. 2014 od 20:00 hod. - zařazování reklam; CET 21 spol. s r.o., /NOVA, pořad Televizní 
noviny, 9. 5. 2014 od 19:30 hod. - neobjektivita reportáže; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, 
pořad Nejchytřejší Čech, 3. 5. 2014 od 20:00 hod. - nekalá soutěž; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT 2, pořad Zločin pana Chytila, 30. 4. 2014 od 20:00 hod. - neobjektivita 
(stížnost na vědomí RRTV); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Události v regionech 
(Ostrava), 15. 5. 2014 od 18:00 hod. - vhodnost obsahu reportáže pro děti a mladistvé; 
podnět Unicampus, z. s., žádost o zahájení správního řízení, reklama NadraIN FORTE; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima, pořad Julie Lescautová II, 14. 5. 2014 od 11:05 hod. - 
vhodnost obsahu pro děti a mladistvé; CET 21 spol. s r.o., /NOVA, pořad Televizní 
noviny, 6. 4. 2014 od 19:30 hod - objektivita reportáže; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad 
Reportéři ČT, 14. 4. 2014 od 22:00 hod. - objektivita reportáže Korupce a rakovina; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24, pořad Interview ČT24, 13. 5. 2014 od 18:35 hod. - objektivita; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Clona - vhodnost pro děti a mladistvé s ohledem na 
kouření v pořadu; CET 21 spol. s r.o., /NOVA, pořad Prásk! - dodržování podmínek 
umístění produktu. -  Rada 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 ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit odvysíláním zpravodajského příspěvku s názvem „Vojenská přehlídka 
vyvolává strach“ v pořadu Televizní noviny vysílaném dne 9. května 2014 na programu 
NOVA v čase od 19:30 hod. Odvysíláním tohoto příspěvku došlo k jednostrannému, 
explicitnímu usouvztažnění Ruska s nepokoji na Ukrajině, resp. byla manipulativním 
způsobem dávána do souvislosti vojenská přehlídka na Rudém náměstí u příležitosti 
Dne vítězství s aktuálními událostmi na Ukrajině. Audiovizuální zpracování příspěvku 
apelativně vyvolává strach z ruské armády či samotného Ruska. Tímto mohla být 
provozovatelem porušena povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. 

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 8. května 2014 od 20:20 hodin na programu 
NOVA, který obsahoval umístění produktu, se mohl ve 44. minutě od začátku vysílání 
pořadu dopustit nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Gliss kur Million 
Gloss, a to zejména verbálními prostředky prostřednictvím informace o kvalitách 
výrobku (v průběhu dialogu zaznělo: „S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po 
něm hřívu jako lev“), ale i prostředky obrazovými, jelikož v záběrech zobrazil balení 
produktu s cílem explicitně upozornit na produkt prostředky připomínajícími reklamní 
nabídku. 

-  Rada žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 
00027383, o podání vysvětlení, na základě jakých zdrojů byla ve zpravodajském 
příspěvku s názvem „Vzpomínka na sovětské vojáky“, který byl odvysílán v pořadu 
Události dne 9. 5. 2014, jenž je vysílán v čase od 19:00 hodin na programu ČT1, 
podána informace o tom, že „Na příchod sovětských vojáků téměř do svobodné Prahy 
před 69 lety se vzpomínalo i v české metropoli“, resp. z jakých zdrojů bylo čerpáno, 
když bylo uvedeno, že při příchodu sovětských vojsk byla Praha již téměř svobodná. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.  
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-  Rada žádá provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem: 
Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakých informačních 
zdrojů čerpal, když v reportáži Památkový inspektor: Moravský Krumlov, odvysílané v 
rámci pořadu Televizní noviny dne 6. dubna 2014 v 19:30 hodin uvedl, že rozbité 
okénko do sklepa „je jediná přístupová cesta“ do zámku Moravský Krumlov a zda 
sdělení typu „možná chytíte lepru nebo dýmějový mor…“ či „Všechny, kteří jsou 
zodpovědní za takto zuboženou kulturní památku, pozavírat do místní hladomorny.“, 
považuje za informace zpravodajského charakteru. 

-  Rada žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, 
sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200 o sdělení, kdo je 
objednatelem, respektive zadavatelem obchodního sdělení NadraIn forte, které bylo 
premiérově odvysíláno dne 1. 5. 2014 od 18:24:38 hodin na programu Televize 
Barrandov. 

-  Rada zadává odborné posouzení účinků přípravku NadraIn forte na formování poprsí, 
deklarovaných v reklamě na tento produkt, specialistou z oboru mamologie. 

-  Rada žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlo: Vrchlického 439/29, 
PSČ 15000, Praha, o podání vysvětlení, z jakých důvodů nebyli soutěžící upozorněni v 
průběhu vysílání teleshoppingového pořadu Sexy game, odvysílaného dne 26. dubna 
2014 v čase od 01:00 hod. na programu O („Óčko“), písemně na obrazovce o 
skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor 
nebude s žádným soutěžícím hovořit, jak je deklarováno v podmínkách soutěže 
uveřejněných na internetových stránkách http://calltv.com/sexygame. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada žádá provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 
00 Praha 1 - Staré Město, o podání vysvětlení, z jakých důvodů nebyli soutěžící 
upozorněni v průběhu vysílání teleshoppingového pořadu Sexy výhra, odvysílaného dne 
7. května 2014 v čase od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV, písemně na obrazovce 
o skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto, že 
moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit, tak jak je deklarováno v 
podmínkách soutěže uveřejněných na internetových stránkách 
http://calltv.com/sexyvýhra. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 
Praha 4, IČ: 00027383, na porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že v pořadu Události v regionech (Ostrava), vysílaném na 
programu ČT1 (Ostrava) dne 15. května 2014 v čase od 18:00 hodin, odvysílal 
zpravodajský příspěvek informující o tom, že dva fotbaloví fanoušci dostali tříletý 
podmíněný trest za napadení fotbalového fanouška jiného klubu, ve kterém zveřejnil 
ilustrační záběry zobrazující vysoce explicitní, současně drastickou a surovou násilnou 
scénu, v níž byl skupinou osob napaden muž. Z výjevů kopání do muže ležícího 
nehybně na zemi a následného dupání po jeho hlavě, je evidentní, že napadený 
podléhá těžkému tělesnému utrpení s následkem upadnutí do bezvědomí. Záběry 
tohoto rázu neměly pro zpravodajskou hodnotu příspěvku žádný výrazný informační 
přínos, a to především s ohledem na fakt, že se jednalo pouze o záběry ilustrační. Užité 
záběry tak byly zcela nadbytečné a jednoznačně snižovaly lidskou důstojnost, neboť 
bezdůvodně zobrazovaly člověka vystaveného těžkému fyzickému utrpení. Tímto 
provozovatel porušil povinnost provozovatele bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající 
nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím 
lidskou důstojnost. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s opětovnou žádostí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, ze dne 28. dubna 2014, 
kterou tento provozovatel žádal o spojení správních řízení sp. zn. 2013/885/DRD/FTV a 
sp. zn. 2013/886/DRD/FTV podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
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-   Rada nevyhověla žádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, 
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, ze dne 28. dubna 2014, kterou 
tento provozovatel žádal o spojení správních řízení sp. zn. 2013/885/DRD/FTV a sp. zn. 
2013/886/DRD/FTV podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/885/DRD/FTV a sp.zn. 
2013/886/DRD/FTV provedla účastníkem řízení navržený důkaz listinou, respektive 
dopisem od společnosti Mladá fronta a.s. ze dne 16. dubna 2014, „Věc: Vyjádření k 
dopisu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 15.10.2013“, který byl Radě 
doručen dne 30. dubna 2014 pod č.j. 3411/2014 a o jehož obsahu informoval účastník 
řízení Radu svým dopisem ze dne 4. dubna 2014, který byl Radě pod č.j. 2719/2014 
doručen téhož dne. 

-   Rada uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, pokutu dle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže Policejní razie ve 
vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, dne 13. září 2013 od 18.55 hodin na programu 
Prima, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity, neboť předmětnou reportáží 
došlo k věcně nesprávnému a neověřenému informování o průběhu policejní razie v 
budovách vydavatelství Mladá fronta a.s., zejména pak uvedením informace, že razie 
probíhala rovněž v budově v pražských Modřanech, podpořené přímým vstupem 
reportéra z prostředí před touto budovou. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost 
nahradit náklady řízení paušální částkou 1.000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. Náhrada nákladů 
řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-   Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na 
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení vedené pro možné porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Zprávy FTV 
Prima, respektive reportáže Velká policejní razie v sídle vydavatelství Mladá fronta, dne 
16. září 2013 od 18.55 hodin na programu Prima, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

-   Rada zastavuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem 
Dubné 158/0, 373 84 Dubné, správní řízení vedené pro možné nedodržení základní 
programové specifikace programu ŠLÁGR TV odvysíláním pořadu TA NEJ... dne 6. září 
2013 od 20:15 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona, resp. licenčních 
podmínek dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada upozorňuje provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 
158/0, 373 84 Dubné, na porušení licenčních podmínek, respektive základní 
programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program výhradně 
teleshoppingový, neboť dne 6. září 2013 v čase od 20.15 hod. obsahovalo vysílání 
programu ŠLÁGR TV část vysílání, prezentovanou provozovatelem jako „pořad“ TA 
NEJ... Tato část vysílání zahrnovala vstupy-rozhovory moderátora a interpretů skupiny 
Voraři , a to v čase 20.19.34–20.22.09 hod., 20.28.30–20.32.04 hod., 20.38.41–
20.43.31 hod., 20.52.31–20.56.01 hod., 20.58.40–21.06.28 hod., 21.11.38–21.18.21 
hod., 21.29.01–21.34.11 hod., 21.41.34–21.45.42 hod., 21.47.13–21.50.24 hod. a 
21.54.06–21.57.20 hod., a dále živé vystoupení skupiny Voraři s jejich hostem v 
20.56.02–20.58.39 hod., které nenaplňovaly charakteristiku teleshoppingu dle § 2 odst. 
1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož obsahově nesměřovaly k přímé nabídce zboží 
či služeb. Navíc tato část vysílání („pořad“ TA NEJ…), přestože na programu výhradně 
reklamním a teleshoppingovém musí být obchodním sdělením, byla přerušována 
reklamou, resp. standardními reklamními spoty v odděleném reklamním bloku. Zákon o 
vysílání neumožňuje přerušení obchodního sdělení jiným obchodním sdělením.Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-   Rada zastavuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., sídlem Dubné 158, 37384 
Dubné, IČ: 26102293, správní řízení vedené pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním teleshoppingového pořadu 
Písničky pro hosta (Zastavení s písničkou), ve kterém byl hostem A. Babiš, představitel 
politického hnutí ANO 2011, dne 20. října 2013 od 15:00 hodin na programu ŠLÁGR 
TV, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada upozorňuje provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 
158/0, 373 84 Dubné, na porušení licenčních podmínek, respektive základní 
programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program výhradně 
teleshoppingový, neboť dne 20. října 2013 od 15:00 hodin obsahovalo vysílání 
programu ŠLÁGR TV část vysílání, prezentovanou provozovatelem jako teleshopping 
Písničky pro hosta (Zastavení s písničkou). Tato část vysílání zahrnovala po podstatnou 
dobu svého vysílacího času vstupy s rozhovorem moderátorů s hostem A. Babišem a s 
interakcí s publikem ve studiu, které nenaplňovaly charakteristiku teleshoppingu dle § 2 
odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož obsahově nesměřovaly k přímé nabídce 
zboží či služeb. Navíc tato část vysílání, přestože na programu výhradně reklamním a 
teleshoppingovém musí být obchodním sdělením, byla přerušena reklamou, resp. 
standardními reklamními spoty v odděleném reklamním bloku. Zákon o vysílání 
neumožňuje přerušení obchodního sdělení jiným obchodním sdělením. Na základě 
tohoto všeho bylo Radou shledáno, že se jednalo o zábavný diskusní pořad, jehož 
odvysíláním došlo k porušení licenčních podmínek, respektive základní programové 
specifikace programu ŠLÁGR TV, který má být programem výhradně reklamním a 
teleshoppingovým a který tedy nesmí pořady obsahovat, nýbrž pouze obchodní sdělení. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada upozorňuje provozovatele vysílání TV, spol. s r.o., sídlem Dubné 158, 37384 
Dubné, IČ: 26102293, na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním diskusního zábavného pořadu Písničky pro hosta (Zastavení s 
písničkou) dne 20. října 2013 od 15:00 hodin na programu ŠLÁGR TV. V předmětném 
pořadu byl hostem A. Babiš obecně známý jako reprezentant a kandidát politického 
hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterému byl 
poskytnut výrazný prostor pro prezentaci politických postojů a názorů jeho coby 
politického kandidáta a představitele, respektive politického hnutí ANO 2011. Takováto 
možnost prezentace politického a potažmo volebního programu byla ze strany 
provozovatele vysílání poskytnuta pouze tomuto konkrétnímu politickému subjektu 
(hnutí ANO 2011), čímž došlo ke značnému zvýhodňování tohoto politického subjektu v 
rámci vysílání provozovaného tímto provozovatelem vysílání, neboť tato prezentace 
konkrétního politického subjektu nebyla ničím vyvážena, zejména pak poskytnutím 
prostoru pro prezentaci i jiných politických subjektů, které s hnutím ANO 2011 soutěží v 
rámci svobodné soutěže politických stran. Provozovatel upřednostnil konkrétní politický 
subjekt, čímž neposkytnul divákům vyvážené informace. Diváci, tou dobou zejména 
potenciální voliči, si tak nemohli vytvářet vlastní názory v rámci rozhodování o podpoře 
nabízejících se politických soutěžitelů, neboť byli manipulování ve prospěch právě hnutí 
ANO 2011. Tím došlo k porušení zákonné povinnosti, podle které poskytuje 
provozovatel vysílání objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 
názorů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-   Rada zastavuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o., sídlem Závišova 502/5, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 26058952, správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 47 
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-   Rada upozorňuje provozovatele SAT Plus, s.r.o., sídlem Závišova 502/5, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 26058952, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť provozovatel v poskytnutých údajích, jimiž deklaroval odvysílaná 
evropská díla a evropská nezávislá díla na programu FUN 1 v roce 2013, neidentifikoval 
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výrobce všech těchto děl, jak vyžaduje zákon. Rada stanovila lhůtu k nápravě ihned, a 
to tak, aby provozovatel za celý kalendářní rok 2014 splnil svou povinnost danou 
ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, o jaký typ obchodního sdělení se jedná v 
obrazových předělech pořadu „S ČT Sport na vrchol“, odvysílaného dne 16. února 2014 
od 22:23:13 na programu ČT2, konkrétně v čase 1:13 minut od začátku pořadu (logo 
RWE), v čase 6:24 minut od začátku pořadu (logo kudyznudy.cz) a v čase 12:30 minut 
od začátku pořadu (logo GoPro a GOHD.cz).  

-  Rada upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 
70 Praha 4, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu „S ČT Sport na vrchol“, dne 16. února 2014 od 22:23:13 na 
programu ČT2, který byl sponzorován mimo jiné společnostmi RWE, UFOO, 
kudyznudy, GoPro a GOHD se dopustil porušení povinnosti každý zcela nebo zčásti 
sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit 
jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, 
kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický 
znak. Sponzoři pořadu RWE, UFOO, kudyznudy, GoPro a GOHD nebyli na začátku 
pořadu žádným způsobem označeni jménem, logem či jinou značkou. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2014 
č.j. 8 A 61/2011, kterým byl zamítnut návrh České televize na snížení výše pokuty 
uložené správním rozhodnutím Rady sp.zn.: 2010/1153/LOJ/ČES č.j.:LOJ/4030/2010, 
jímž byla uložena sankce ve výši 300 000,- Kč za porušení čl. IV, bodu 12 zákona č. 
304/2007 Sb., ve spojení se zákonem č. 231/2001 Sb., neboť dne 30. září 2010 na 
programu ČT 4 Sport provozovatel překročil denní limit reklamy (432 sekund) o 43 
sekund, neboť v 7 reklamních blocích bylo celkem odvysíláno 475 sekund reklamy. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Studio ReVi, s.r.o. na vydané upozornění 
sp.zn.: 2014/412/LOJ/Stu č.j. LOJ/1395/2014, jímž byl provozovatel upozorněn na 
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 22. března 2014 na programu 
RTM v časovém rozmezí 19:00 – 22:00 hodin odvysílal blok obchodních sdělení 
zařazený do vysílání od 19:18:46 hodin o hladině hlasitosti - 16,2 LUFS a maximální 
špičkové hlasitosti -0,5 dBTP, blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 
19:37:21 hodin o hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,6 
dBTP, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:18:45 hodin o hladině hlasitosti 
-16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,6 dBTP, blok obchodních sdělení 
zařazený do vysílání od 20:37:20 hodin o hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální 
špičkové hlasitosti -0,4 dBTP, blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 
21:18:45 hodin o hladině hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,4 
dBTP a blok obchodních sdělení zařazený do vysílání od 21:37:20 hodin o hladině 
hlasitosti -16,2 LUFS a maximální špičkové hlasitosti -0,7 dBTP – tedy šest bloků 
obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 
LUFS s tolerancí +/- 1 LU a jejichž maximální povolené skutečné špičkové hladiny 
nebyly normovány na maximální hodnotu –1 dBTP. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. 
na vydané upozornění sp.zn.: 2014/411/LOJ/Čes č.j. LOJ/1392/2014, jímž byl 
provozovatel upozorněn na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož 
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
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musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/– 1 LU, neboť provozovatel 
dne 5. března 2014 na programu HOROR FILM v časovém rozmezí od 00:00 hodin do 
01:00 hodin odvysílal reklamu od 0:01:02 – 0:01:32 hodin o hladině hlasitosti - 24.3 
LUFS – tedy hladina hlasitosti nebyla normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +-1 
LU. 

-  Rada se seznámila s odborným posouzením, poskytnutým Ministerstvem financí ČR, 
odborem Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, ve věci teleshoppingového 
pořadu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 
hodin na programu ACTIVE TV. 

-  Rada se seznámila se Stanoviskem ATO k volebnímu spotu politické strany „NE 
Bruselu–Národní demokracie“. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada se seznámila se Souhrnnou zprávou o naplňování zákonných povinností 
plynoucích z ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (hlasitost obchodních 
sdělení). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání doručenými dne 16. května 2014: Seznam.cz, 
a.s./Stream.cz/Hooligans;Seznam.cz, a.s./Stream.cz/Muž, který přestěhoval kostel. 

-  Rada postupuje podněty stěžovatelů (č. j. 3911 a č. j. 3915) poskytovateli služby 
Stream.cz společnosti Seznam.cz, a.s. 

-  Rada provedla výmaz poskytovatele ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE – ČRTV s.r.o. 
(ČRTV/www.crtv.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání.  

-  Rada provedla výmaz poskytovatele Richarda Belžík (Webový portál/ 
www.navratdoreality.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání.  

-  Rada provedla výmaz poskytovatele MITON CZ, s. r. o. 
(Moviezone/www.moviezone.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání.  

-  Rada provedla výmaz poskytovatele GENUS TV a.s. (R1 GENUS/www.r1genus.cz) z 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 5. 2014 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


