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Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 16. 6. 2015  

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání 
projednala 53 bodů programu. Seznámila se s 15 stížnostmi diváků a posluchačů, 
rozhodla o zahájení dvou správních řízení.  
Na 11. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 
kW, Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW, Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 
94,5 MHz / 0,1 kW, Písek Hradiště 99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 
kW, Tábor Město I 94,5 MHz / 0,2 kW. 
Rada udělila Obci Hať licenci k provozování místního televizního vysílání programu 
INFO HAŤ, šířeného prostřednictvím kabelových systémů.  
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 vysílačů se soubory technických 
parametrů České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW, Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW, 
Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, Písek Hradiště 
99,4 MHz / 0,1 kW, Strakonice 101,1 MHz / 0,4 kW, Tábor Město I 94,5 MHz / 0,2 kW 
projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem 
licenčního řízení. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/781/FOL/Nov provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/783/FOL/Nov provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/784/FOL/Nov provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/391/SPM/RAD provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/392/SPM/RAD provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/393/SPM/RAD provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na lék Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. dubna 
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2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS 
PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín). 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/180/CUN/ARO provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Echinaceové kapky, která byla 
odvysílána dne 2. listopadu 2014 v časech 8:00:15 hodin a 8:59:39 hodin na programu 
Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava).  

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2015/426/SPM/med provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Echinaceové kapky, která byla 
odvysílána dne 2. listopadu 2014 v časech 8:00:15 hodin a 8:59:39 hodin na programu 
Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava). 

-  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 RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající v 
ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz / 200 W, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 
29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající v 
ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz / 200 W, 
souřadnice stanoviště WGS 84: 14 31 3 0 / 50 41 35.  

-  Rada vzala na vědomí žádost provozovatele RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se 
sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ: 120 00 o ukončení vysílání rozhlasového 
programu PIGY RÁDIO na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2011/770/zab ze dne 26. 6. 2012, a to ke dni 26. 5. 2015 a vydává o této skutečnosti 
osvědčení. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové M 104,1 
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 02 / 50 13 10 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 29. července 2015. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program Evropa 2; 90,5 MHz České Budějovice) dne 4. června 
2015, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; 105,1 MHz Brno-Kohoutovice) dne 4. 
června 2015, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; 105,4 MHz Zlín) dne 4. června 
2015, RADIO RELAX s.r.o. (program Radio Relax; 97,5 MHz Beroun) dne 4. června 
2015 a Rádio Student, s.r.o. (program Free rádio; 107,00 MHz Brno-Kohoutovice) dne 
4. června 2015. 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10A 
11/2015-40 ze dne 27. 5. 2015, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2014/147/FOL/EVR ze dne 21. 10. 2014, jímž byla provozovateli EVROPA 2, spol. s 
r. o. uložena pokuta ve výši 100 000, – Kč za porušení povinnosti nezařazovat do 
vysílání skrytá obchodní sdělení. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavuje správní řízení s 
provozovatelem EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-
Nové Město, identifikační číslo 15891283, o uložení pokuty za možné porušení 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se tento provozovatel 
mohl dopustil tím, že dne 23. 10. 2013 v čase od 8.45:38 hod. do 8.49:55 odvysílal na 
programu EVROPA 2 skryté obchodní sdělení propagující internetový obchod T. M. 
Lewin, neboť uplynula subjektivní prekluzivní lhůta pro uložení pokuty dle ustanovení 
§ 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové 
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Město, IČ: 15891283, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 
Sb., jehož se tento provozovatel dopustil tím, že dne 23. 10. 2013 v čase od 8:45:38 
hod. do 8:49:55 odvysílal na programu EVROPA 2 skryté obchodní sdělení propagující 
internetový obchod T. M. Lewin. 

-  Rada se seznámila s žádostí společnosti ULTRAVOX, s.r.o. o vyslovení souhlasu s 
vydáním krátkodobého oprávnění k vysílání na kmitočtu Karlovy Vary 98,6 MHz / 200 W 
v období od 1. do 15. července 2015. 

-  Rada bude Český telekomunikační úřad informovat, že kmitočet Karlovy Vary 98,6 
MHz / 200 W není v současné době přidělen žádnému provozovateli a nebude tak 
učiněno ani před datem 15. července 2015. Z toho důvodu lze v termínu od 1. do 15. 
července 2015 vydat krátkodobé oprávnění k využití uvedeného kmitočtu. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě Obec Hať, IČ 00635511, se sídlem Lipová 357/86, 
74716 Hať, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: INFO HAŤ; základní programová specifikace: informativní program; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních 
území a okresů: k.ú. 637491 Hať, okres Opava, hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu 
dle žádosti doručené dne 13. března 2015, č.j. RRTV/4670/2015-P, ve znění upřesnění 
ze dne 25. května 2015, č.j. RRTV/4894/2015-P. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, 
se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, na porušení zákona č. 231/2001 
Sb., neboť neplní licenční podmínky licence č.j. zem/639/2014, spis. zn.: 
2013/786/zem/TV, ze dne 18. února 2014, tím, že neprovozuje televizní vysílání 
programu FASHION TV (Czech & Slovak) prostřednictvím družice s výčtem států Česká 
Republika a Slovenská republika, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno, a stanovila mu lhůtu k nápravě 60 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada udělila provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou 
společenské smlouvy, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/4909/2015-P, doručené dne 26. 
května 2015.  

-  Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice programu Comedy Central Hungary sp. zn. 
2010/520/sve/MTV, č.j. sve/2051/2010 ze dne 22. června 2010, spočívající ve změně 
výčtu států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to 
rozšířením o státy Rumunsko a Slovensko v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/4995/2015-P 
doručené dne 28. května 2015. 

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, Slovenska a 
Rumunska, na jejichž území je televizní vysílání programu Comedy Central Hungary, 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., zcela nebo převážně směrováno. 

-  Rada vrací provozovateli T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem 
Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 148 00, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. 
a) zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši 20 000,- Kč, neboť nejde o 
poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, 
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námitka, ohlášení nebo oznámení, dle žádosti doručené dne 8. června 2015, pod č.j. 
RRTV/5202/2015-P. 

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost tv2go CE s.r.o., IČ: 293 53 114, se sídlem Brno - Židenice, Pálavské 
náměstí 4343/11, PSČ 62800, o podání vysvětlení ve věci poskytování služby tv2go, 
která je dle zákona č. 231/2001 Sb. převzatým vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne 
doručení této žádosti. 

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno, o podání vysvětlení ve věci převzatého vysílání šířeného v rámci 
internetové televize tv2go, kterou tato společnosti nabízí v rámci své služby selfent.cz. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost CentroNet, a.s., IČ: 261 65 473, se sídlem Slezská 2526/113, Vinohrady, 
130 00 Praha 3, o podání vysvětlení ve věci převzatého vysílání šířeného v rámci 
internetové televize tv2go, kterou tato společnosti nabízí v rámci své služby CenTrio. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost JON.CZ s.r.o., IČ: 279 18 076, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 
00 Praha 5, o podání vysvětlení ve věci převzatého vysílání šířeného v rámci 
internetové televize tv2go, kterou tato společnosti nabízí v rámci své služby JON.CZ. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 
46709584, se sídlem: Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ: 432 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: KINO BARRANDOV a 
BARRANDOV PLUS v rozsahu dle podání č.j. RRTV/4893/2015-P ze dne 26. května 
2015. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 
63508834, se sídlem: Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ: 363 01, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů č.j. Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: KINO 
BARRANDOV a BARRANDOV PLUS v rozsahu dle podání č.j. RRTV/4996/2015-P ze 
dne 28. května 2015. 

-  Rada se seznámila s usnesením vlády České republiky o schválení Strategie správy 
radiového spektra a s úkoly z něj vyplývajícími. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/231/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamy BLESK magazín tv, Kámasútra podle 50 odstínů, jež 
byla odvysílána dne 19. února 2015 v 19:26:01 hodin na programu NOVA.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/221/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem „Bylo 
rychlé jednání sociální služby na místě?“, jež byla odvysílána dne 28. ledna 2015 od 
19:30 hodin na programu NOVA.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/199/RUD/Sta provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamy Lenovo, jež byla do vysílání zařazena jako 
audiovizuální celek sestávající ze sdělení „Ranní výzva“ a sponzorských vzkazů 
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sponzora pořadu Lenovo, dne 9. prosince 2014 v čase od 07:00:15 hodin na programu 
O („Óčko“).  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/205/DRD/AID provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu In design, jež byl odvysílán dne 12. prosince 2014 od 
08:23 hodin na programu Brno TV. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1226/RUD/TEL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového pořadu Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto 
pořadu od 16.00 do 16.20 hodin, kdy probíhala nabídka produktu Argan Oil Set. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1227/RUD/TEL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového pořadu Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto 
pořadu od 09.01 do 09.22 hodin, kdy probíhala nabídka produktu JADE infračervený 
masážní přístroj.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1228/RUD/TEL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového pořadu Cenokat, odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00 
do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, respektive záznamu úseku vysílání tohoto 
pořadu od 13:41 do 13:57 hodin, kdy byl nabízen produkt 6ks SET NOŽŮ, a záznamu 
úseku vysílání tohoto pořadu od 17.39 do 17.58 hodin, kdy probíhala nabídka zcela 
totožného produktu 6ks NŮŽ SET. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima ZOOM provozovatele 
FTV Prima, spol. s r.o. dne 14. května 2015 v úseku od 9:25:55 do 22:08:21 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu SMÍCHOV 
provozovatele CET 21 spol. s r.o. ze dne 26. května 2015, časového úseku 12:00 – 
24:00 hodin.  

-  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, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem, resp. jakými konkrétními pořady naplňuje ve svém vysílání 
základní programovou specifikaci, podle níž má kromě dramatické tvorby vysílat rovněž 
tvorbu dokumentární. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

-  Rada se seznámila s Analýzou obchodních sdělení na programu ČT sport během 
Mistrovství světa v hokeji 2015. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká 
televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že v pořadu Hokejové poledne, odvysílaném dne 7. 
května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, jehož součástí byly i 
komentátorské vstupy z improvizovaného studia z tzv. fanzóny Galerie Harfa, pojal jeho 
začátek jako „scénku“ spočívající v prvotní absenci moderátora ve studiu, který vzápětí 
vychází ze stanu McDonald´s a nese podnos s občerstvením (hamburger/sendvič a 
hranolky). Poté, co prochází kolem stěny s logem McDonald´s, se dostává do studia a 
pokládá podnos s občerstvením na stolek před sebou. V čase 12:01:47 hodin nabízí 
komentátor jeden hranolek kolegyni tak, že jí jej vkládá přímo před obličej, čímž jí 
přiměje k tomu, aby moderování přerušila a zareagovala. Ačkoli není explicitně verbálně 
vyjádřeno, o jakou konkrétní značku rychlého občerstvení se jedná, je tato skutečnost 
dostatečně vykreslena prostřednictvím bohaté obrazové složky obsahující opakované 
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záběry na loga McDonald´s. Umístěný produkt byl ústředním tématem úvodu pořadu. 
Byla na něj zaměřena pozornost i během komentování, přestože tematicky s pořadem 
nikterak nesouvisel (ve studiích se zpravidla vůbec potraviny nekonzumují, nedošlo tedy 
k tomu, že by byl běžně užívaný produkt pouze nahrazen konkrétní značkou), čímž 
došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu. Předimenzované záběry 
„produktu“, které ve spojení se „scénkou“ s nabízením hranolku, respektive slovním 
komentářem („Přeji vám příjemné poledne, dobrý den, a měl ho přát i Pavel Richter, ale 
někde se nám asi zdržel. Před námi je dvouhodinové vysílání, předpokládám, že šel 
nějakým způsobem zřejmě na malou svačinku…“; „…už Pavla vidím, je to tak. Včera na 
Václavském náměstí nás trochu vydráždily ty příjemné pachy, které jsme tam měli“. 
„Pavle, to ti teda pěkně děkuji. Už vysíláme, ale snad to ještě stihneš do studia.“; „Hezký 
dobrý den, a kdo právě jí, jako budu jíst já za chvilku, tak přeju dobrou chuť.“) působí 
nad rámec děje. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu TV Paprika 
(Rumunsko, Moldávie) provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 23. 
února 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) 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 AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu se odchýlil od licencí (Sp. zn. 2008/1091/zem/MIN) 
deklarovaných dalších programových podmínek programu TV Paprika (Rumunsko, 
Moldávie) a dne 23. února 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin odvysílal 
epizody většího množství převzatých pořadů (How To Cook Like Heston, Charly´s Cake 
Angeles, Bitten, Gordon Ramsay´s Ultimate Home Cooking, Jamie´s 15-Minute Meals, 
Schubeck: Spicy And Sweet, My Bavarian Cooking School, Everyday Gourmet, 
Brunch@bobby´s, Put Your Money Where Your Mouth Is, Matha Stewart´s Cooking 
School a Annabel Langbein: The Free Range Cook) v původním znění s rumunskými 
titulky, nikoli s vícehlasým voice over dabingem, jak v licenci přislibuje. A dále, jaký podíl 
pořadů, jež provozovatel divákům programu TV Paprika aktuálně nabízí, tvoří pořady 
vyráběné místně, tedy v Rumunsku či Moldávii. 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 AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu se odchýlil od licencí (Sp. zn. 2008/1091/zem/MIN) 
stanoveného vysílacího schématu programu TV Paprika (Rumunsko, Moldávie) a dne 
23. února 2015, v časech, které byly v rámci schématu vymezeny pro bloky pořadů s 
označením „TRAVEL“ (11:00 – 11:30, 15:30 – 18:00 a 21:30 – 22:00), neodvysílal 
cestopisně-dokumentární gastronomické pořady, nýbrž teleshopping a pořady 
zaměřené na přípravu jídla ve studiu (My Bavarian Cooking School, Kitchen With 
Sandro, Star recipes a Everyday Gourmet). 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) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 
620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy programu TV Paprika 
(Rumunsko, Moldávie), které nebyly záznamy vysílání v náležité technické kvalitě, 
neboť dodané záznamy ze dne 23. února 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin 
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nesplňovaly podmínky ohledně minimálního doporučeného rozlišení obrazu a 
minimálního datového toku stereofonního zvuku. Záznamy vykazovaly rozlišení obrazu 
pouze 384 x 288 bodů a datový tok stereofonního zvuku 64 kbit/s. V obrazové složce 
byly záznamy deformované, textová sdělení, která byla součástí vysílání, byla v 
některých případech nečitelná. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00–22:00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2015. 

-  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 Česká televize, IČ:00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, 
na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
v rámci obchodního sdělení/sponzora programu „VibroGym“, odvysílaného dne 3. 
března 2015 v čase 12:24:05 hodin na programu ČT sport (repríza), neuvedl povinné 
informace - název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4 PSČ 140 
70, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že v rámci obchodního sdělení/sponzora programu „Cannaderm“, jehož premiéra 
byla odvysílána dne 30. března 2015 v čase 22:27:12 hodin na programu ČT1, neuvedl 
povinné informace – název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada postupuje Ministerstvu dopravy ČR k posouzení, zda způsob použití clony ve 
výhledu řidiče, prezentovaný v rámci teleshoppingu „Clear View“, který byl odvysílán 
dne 16. března 2015 v čase 9:02:04 hodin na programu Prima, je v souladu se 
zákonem.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností 
APOTEX (ČR), spol. s r.o., IČ: 45314306, sídlem Praha – Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, 
PSČ 11000, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 téhož zákona, neboť zadáním označení sponzora 
pořadu s motivem „Colafit“, vysílaného dne 25. března 2015 v čase 21:27:42 na 
programu ČT sport, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, respektive označení 
sponzora pořadu, prostřednictvím kterého byl propagován doplněk stravy Colafit, 
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 26. května do 8. června 
2015: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, pořad Události, reportáž „Byznys v pohřebnictví“, 23. 
května 2015 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad 168 hodin, reportáž „Spor o 
miliony“, 31. května 2015 v 21:26 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Krimi 
zprávy, reportáž „Pražští policisté rozkryli obchod se Subutexem“, 27. dubna 2015 v 
19:27 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program – stížnost na zaměstnance 
ČT; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Události, komentáře, 1. června 2015 v 22:00 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – pořad Ekonomika ČT24, 17. dubna 2015 v 21:03 hod.; 
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FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Krimi zprávy, časově nespecifikováno; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT :D – pořad Letohrátky, 26. května 2015 v 18:56 hod.; CET 21 spol. s 
r.o./NOVA – pořad Výměna manželek, 20. května 2015 v 20:24 hod.; ŠLÁGR TV, spol. 
s r.o./ŠLÁGR TV – obchodní sdělení „Zlatí Voraři – Díky Vám“, časově nespecifikováno; 
Různí provozovatelé/různé programy – úroveň vysílání; ČESKÁ TELEVIZE/iVysílání – 
oddělování reklamních spotů; ČESKÁ TELEVIZE/ČT4 – absence „malých sportů“ ve 
vysílání. 

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu v rámci reportáže s názvem „Byznys v pohřebnictví“, která byla součástí 
zpravodajské relace Události, odvysílané dne 23. května 2015 od 19:00 hodin na 
programu ČT1, opakovaně uvedl, že v pohřebnictví existuje zákaz reklamy („Některé 
společnosti podnikají na hraně zákona nebo i za ní … a porušují také pravidlo, že v 
pohřebnictví je nepřípustná reklama“, „V pohřebnictví je navíc zakázaná reklama a toto 
pravidlo se občas porušuje.“), ačkoli zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, reklamu 
v pohřebnictví sice výrazně omezuje, ale v zásadě ji připouští. A dále, z jakých 
informací vycházel, když o spolupráci společnosti PEGAS CZ s.r.o. s domovy pro 
seniory v uvedené reportáži referoval v souvislosti s nedodržováním zákona, resp. s 
porušováním ustanovení § 6a odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu v rámci reportáže s názvem „Spor o miliony“, která byla součástí publicistického 
pořadu 168 hodin, odvysílaného dne 31. května 2015 od 21:26 hodin na programu ČT1, 
uvedl, že ústavní stížnost ve věci žaloby společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. proti M. 
Kubišové o náhradu škody za zrušené turné, byla odmítnuta „agentuře Martina 
Michala“, a spor navíc svojí interpretací posunul do zcela osobní roviny („Marta 
Kubišová opravdu nemusí Heleně Vondráčkové zaplatit milion a půl jako odškodné a 
všechny rozsudky ve prospěch Kubišové jsou platné. Ústavní soud to svým usnesením 
vzkázal agentuře manžela Vondráčkové Martinu Michalovi. Ten chtěl pro svou ženu 
peníze jako újmu za to, že Marta Kubišová nesouhlasila s účinkováním na turné Golden 
Kids.“), ačkoli se jedná o spor obchodní, iniciovaný právnickou osobou, a M. Michal ani 
H. Vondráčková v době podání ústavní stížnosti již nebyli společníky této firmy. A dále, 
z jakého důvodu neposkytl Agentuře MM Praha, s.r.o. relevantní prostor k reakci na 
redakční komentáře ani na výroky druhé strany sporu (zejména M. Kubišové), jež v 
reportáži zazněly. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Stanice O, a.s., 
IČ:26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00, pro 
porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2014 
na programu Óčko Expres a Óčko Gold nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů 
pro osoby se zrakovým postižením, neboť dosud nebyla dostatečně naplněna podmínka 
dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
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-  Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí, Stanice O, a.s., IČ:26509911, 
se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00, na porušení § 32 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost provozovatele celoplošného 
televizního vysílání s licencí opatřit alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů 
zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením, neboť v roce 2014 na programu Óčko 
Expres a Óčko Gold nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se 
zrakovým postižením. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 
do 31. prosince 2015, a to tak, aby na programu Óčko Expres a Óčko Gold za celý 
kalendářní rok 2015 bylo zpřístupněno alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se 
zrakovým postižením.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, ohledně reportáží 
věnovaných návrhům změn v oblasti výkonu exekucí a dohledu nad soudními 
exekutory, které byly odvysílány v rámci pořadů Události, Události, komentáře a Otázky 
Václava Moravce ve dnech od 30. ledna 2015 do 8. února 2015, respektive s 
vysvětlením, jakým způsobem ověřil pravdivost prezentovaných informací a dále z 
jakých dalších zdrojů uvedené informace čerpal. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima spol. s r. o., z 
jakého důvodu zařadil do vysílání dne 2. března 2015 od 21:55 hodin (skutečný začátek 
ve 21:57:50 hodin) pořad Hannibal II (5) s podtitulem Mukozuke, z jakého důvodu 
zařadil před tento pořad i následující díly stejného seriálu, vysílané rovněž od 21:55 
hodin, upozornění na nevhodnost obsahu pro děti a mladistvé, a z jakého důvodu tento 
pořad i další díly stejného seriálu označil v obraze po celou dobu jejich vysílání včetně 
počátečního úseku pořadu před 22. hodinou symbolem vyjadřujícím nevhodnost obsahu 
pro děti a mladistvé. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání TV 
FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, PSČ 186 00 Praha 8 – 
Karlín, z jakého důvodu došlo dne 2. března 2015 v čase 12:00–23:00 hodin na 
programu FASHION TV k odchylce od vysílacího schématu, které zakotvuje licence a 
která spočívá v absenci lokálního vysílání v těchto časech: 12.00 – 12.30, 13.00 – 
13.30, 14.00 – 14.30, 15.00 – 15.30, 16.00 – 16.30, 17.00 – 17.30, 18.00 – 18.30, 19.00 
– 19.30, 20.00 – 20.30, 21.00 – 21.30, 22.00 – 22.30 hodin.  

-  Rada dle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
l) zákona č. 231/2001 Sb. žádá provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se 
sídlem Thámova 166/18, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, o zapůjčení kontinuálního 
záznamu vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice na základě licence sp.zn. 2013/786/zem/TV, č.j. 
zem/639/2014, a to ze dne 11. června 2015 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin. 
Jedná se o záznam všech pořadů včetně dalších částí vysílání v odvysílané podobě a v 
náležité technické kvalitě. Pro zapůjčení záznamu stanovila Rada lhůtu 15 dní ode dne 
doručení této žádosti. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, z jakého důvodu došlo 
dne 13. února 2015 v čase od 10:00 do 24:00 hodin k odchylce od jazykových 
podmínek stanovených v licenci programu HBO (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii), která spočívá v 
absenci titulků a dabingu příslušné jazykové mutace tohoto programu.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti HELFI s.r.o., IČ: 24813192, 
se sídlem Praha 4 - Podolí, K sídlišti 776/9, okres Praha Hl.m., PSČ 14000, na základě 
jakého smluvního ujednání nebo neformální dohody byl zařazen do pořadu Krimi zprávy 
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odvysílaného dne 7. dubna 2015 od 19:20 hodin na programu Prima v rámci reportáže 
Po požáru v bytě zemřela 66letá žena záběr na vozidlo této pohřební služby s výrazným 
nápisem obsahujícím název firmy a kontaktní informace. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání TV 
FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, PSČ 186 00 Praha 8 – 
Karlín, jakým způsobem je naplňována základní povinnost provozovatele vysílání 
plynoucí z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění 
snadného, přímého a trvalého přístupu k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2015, 
č.j. 11A 19/2015, který byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. proti 
rozhodnutí Rady č.j. DRD/4020/2014, sp.zn. 2014/536/DRD/CET, jímž byla 
provozovateli uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 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 byly divákovi poskytnuty neúplné, 
nepravdivé a zavádějící informace a nemohl si tak 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 němuž 
jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni.  

-  Rada se seznámila s reakcí oslovených institucí k návrhu Rady na vznik Národního 
programu mediální gramotnosti. 

-  Rada se seznámila s odpovědí ČOI ve věci kontrolního nákupu zboží inzerovaného 
ve vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No.1. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada provádí výmaz služby videoserver umístěné na internetové adrese 
www.muvi.cz poskytované společností Muvi.cz production s.r.o., IČ 24702161, sídlem 
Praha 1, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00 (dříve se sídlem Praha 9, Trytova 
1120/6, PSČ 198 00) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání.  

 

 

 

 

 

 

 

 Praze dne 18. 6. 2015 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


