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Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 26. 6. 2012  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání 
projednala 51 bodů programu. Seznámila se s  39 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ zahájila pět správních řízení a vydala jedno upozornění na porušení 
zákona. Dále uloţila jednu pokutu provozovateli Česká televize ve výši 250 000,- Kč pro 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, 
respektive reportáţe s názvem Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. ledna 2012 od 
19:00 hodin na programu ČT1 se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti, a to konkrétně tím, ţe vyznění celé reportáţe uvádělo diváky v omyl tím, 
ţe informovalo o tom, ţe novelou veterinárního zákona vynucenou nařízením Evropské 
unie jsou od 1. ledna 2012 zakázány tradiční veřejné zabijačky. Tím došlo k uvedení 
fakticky chybné informace, neboť jiţ před novelou veterinárního zákona bylo moţno 
poráţet prasata pouze pro domácí účely anebo na jatkách, nikoliv na tradiční veřejné 
zabijačce, o které mluví reportáţ.  

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti Rádio Bonton 
a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO prostřednictvím 
pozemních vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Děčín město na dobu 8 let a zamítla ţádosti ostatních ţadatelů 

Dále Rada udělila licenci společnosti SELF servis, spol. s r.o. k provozování televizního 
vysílání programu MORAVIANET šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti Rádio Bonton 
a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO prostřednictvím 
pozemních vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Děčín město na dobu 8 let a zamítla ţádosti ostatních ţadatelů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, RADIO 
PUBLIKUM spol. s r.o., IČ: 469 68 482 se sídlem Zlín, Bartošova 45 č.p. 434, PSČ: 760 
01 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS PUBLIKUM (licence Ru/47/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 88,5 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Valašské Meziříčí 
Štěpánov 88,5 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 30 920 obyvatel) na základě ústního 
odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe 
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a 
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila 
provozovateli RADIO PUBLIKUM spol. s r.o., IČ: 469 68 482 se sídlem Zlín, Bartošova 
45 č.p. 434, PSČ: 760 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS 
PUBLIKUM (licence Ru/47/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 
88,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38-  Rada v rámci své 
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kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 253 96 
676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas 
Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů 
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 32 858 obyvatel) 
na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby 
mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke 
skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně 
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, 
Rada udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, 
Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke změně skutečností uvedených 
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, s přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Jindřichův Hradec 94,6 MHz/ 50 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Jindřichův Hradec 94,6 MHz/ 50 W 
(vysíláním zásobeno 24 709 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, 
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních 
kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu 
Jindřichův Hradec 94,6 MHz/ 50 W, souřadnice WGS 84: 14 59 56 / 49 07 55. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W 
(vysíláním zásobeno 23 290 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, 
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních 
kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající ve 
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změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s 
přidělením kmitočtu Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 59 
56 / 49 07 55. 

-  Rada neudělila provozovateli ULTRAVOX, s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem 
Masarykova 746/40, 252 19 Rudná u Prahy, souhlas se změnou skutečností uvedených 
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Ethno (licence Sp.zn. 2007/277/zab, č.j. 3249/08), spočívající ve 
změně podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ve změně licenčních 
podmínek, konkrétně ve sníţení podílu mluveného slova na 2%, v zařazování 
zpravodajského a informačního servisu, který bude zařazen v čase mezi 07:00 a 18:00 
hodinou a ve zjednodušení programového schématu, neboť v souladu s § 21 odst. 3, 
věta čtvrtá zákona č. 231/2001 Sb. by poţadovaná změna vedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení a zároveň by došlo k rozporu s § 21 odst. 3 věta šestá 
zákona č. 231/2001 Sb. - základní programovou specifikaci nelze měnit.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 
kW s diagramem odpovídajícím dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov 
a noc – město, tj. pro nominální pouţitelné intenzity pole přízemní sloţky 
elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 dBµ. Lhůta pro doručení ţádostí do 16. 
srpna 2012 do 17:00 hodin. 

-  Rada se seznámila se stíţností (č.j. 5479/2012) na vysílání programu FREKVENCE 
1; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 5729/2012) na vysílání programu FREKVENCE 
1; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 5476/2012) posluchačky na pořad Dámský klub 
Frekvence 1, který byl odvysílán dne 6. června 2012 od 10:00 do 12:00 hodin na 
programu FREKVENCE 1 a dospěla k závěru, ţe pořad byl odvysílán v souladu se 
zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 5364/2012) 
na pořad Dámský klub Frekvence 1, který byl vysílán dne 30. května 2012 od 10:00 do 
12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 a dospěla k závěru, ţe pořad byl odvysílán v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 5385/2012) 
posluchačky na pořad Dámský klub Frekvence 1, který byl odvysílán dne 31. května 
2012 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 a dospěla k závěru, ţe 
pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 12. 
června 2012, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno) dne 
12. června 2012, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; 104,3 MHz České 
Budějovice) dne 12. června 2012, Star Promotion, s.r.o. (program Radio Hey Brno; 96,8 
MHz Brno) dne 12. června 2012, ULTRAVOX s.r.o. (program Radio Ethno; 90,7 MHz 
Praha) dne 12. června 2012 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2 93,3 88,2 
MHz Praha) dne 12. června 2012. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyţádá od provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a.s. informace o zadavateli (objednavateli) reklamy na doplněk stravy Lipoxal extrém, 
která byla odvysílána dne 12. června 2012 v 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).  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyţádá od České obezitologické společnosti 
stanovisko k tvrzením obsaţeným v reklamě na doplněk stravy Lipoxal extrém, která 
byla odvysílána dne 12. června 2012 v 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).  
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě, SELF servis, spol. s r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem 
Pálavské náměstí 11, Brno - Vinohrady, PSČ 628 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; název (označení) programu: MORAVIANET; územní rozsah vysílání 
stanovený výčtem katastrálních území a okresů: Kunštát na Moravě - okres Blansko, 
Hrušovany u Brna - okres Brno-venkov, Ivančice - okres Brno-venkov, Jiříkovice - okres 
Brno – venkov, Modřice - okres Brno – venkov, Moravské Bránice - okres Brno – 
venkov, Neslovice – okres Brno – venkov, Nové Bránice – okres Brno – venkov, 
Oslavany – okres Brno – venkov, Padochov – okres Brno – venkov, Popůvky u Brna – 
okres Brno – venkov, Radostice u Brna – okres Brno – venkov, Rosice u Brna – okres 
Brno – venkov, Šlapanice u Brna – okres Brno – venkov, Telnice u Brna – okres Brno – 
venkov, Tišnov – okres Brno – venkov, Troubsko – okres Brno – venkov, Vojkovice u 
Ţidlochovic – okres Brno – venkov, Ţabčice – okres Brno – venkov, Ţidlochovice – 
okres Brno – venkov, Hustopeče u Brna – okres Břeclav, Popice – okres Břeclav, 
Strachotín – okres Břeclav, Bohuslavice u Kyjova – okres Hodonín, Bukovany u Kyjova 
– okres Hodonín, Kyjov – okres Hodonín, Mistřín – okres Hodonín, Mutěnice – okres 
Hodonín, Svatobořice – okres Hodonín, Vlkoš u Kyjova – okres Hodonín, Moravský 
Krumlov – okres Znojmo; základní programová specifikace: Informační a propagační 
program zaměřený výhradně na propagaci vlastního televizního vysílání a výrobků, 
sluţeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního televizního vysílání; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, dle ţádosti ze dne 6. června 2012, č.j.: 5467 ve 
znění upřesnění ze dne 18. června 2012, č.j.: 5817. 

-  Rada udělila dle § 21 odst., 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, 
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn. 2008/364/cun/FTV 
k provozování vysílání programu Prima love prostřednictvím pozemních vysílačů, v části 
týkající se změny licenčních podmínek týkajících se připojování provozovatelů 
regionálního televizního vysílání, dle části I. ţádosti, doručené dne 25. května 2012, č.j. 
5225. 

-  Rada neudělila dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FTV Prima, spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn. 2008/364/cun/FTV k 
provozování vysílání programu Prima love prostřednictvím pozemních vysílačů, v části 
týkající se změny licenčních podmínek stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného 
vysílání evropské tvorby, dle části II. ţádosti, doručené dne 25. května 2012, č.j. 5225, 
neboť poţadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence 
udělena, a tedy poţadovaná změna by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 
3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli TV 
MORAVA, s.r.o. IČ: 25826841, se sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00, 
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. Ru/196/99 k 
provozování zemského regionálního televizního vysílání programu R1 MORAVA, v části 
týkající se připojování do programu Prima love, dle ţádosti ze dne 24. května 2012, č.j. 
5322. 

-  Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli 
Českomoravská televizní, s.r.o., IČ: 26032660, se sídlem Jihlava, Kříţová 111/2 PSČ 
586 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. 038/94 k 
provozování zemského regionálního televizního vysílání programu R1 jih, v části týkající 
se připojování do programu Prima love, dle ţádosti ze dne 24. května 2012, č.j. 5220. 

-  Rada udělila provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem 
Praha 5, Kříţeneckého nám. 322, PSČ 152 00 (licence sp. zn. 2011/893/FIA/BAR, č. j.: 
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FIA/3466/2011 ze dne 1. listopadu 2011) souhlas se změnou skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 
výše základního kapitálu v rozsahu ţádosti provozovatele ze dne 11. června 2012, č.j.: 
5625. 

-  Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62 (licence sp. zn. 2009/948/sve/MTV ze dne 22. září 
2009 ve znění pozdějších změn) souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúţení výčtu států, na jejichţ území má 
být vysílání programu Nickelodeon zcela nebo převáţně směřováno, o stát: Polsko, dle 
podání ze dne 25. května 2012, č.j.: 5224.  

-  Rada vydala provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se sídlem 
Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j. FIA/4108/2011; 2) 
2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO, č.j. sve/3983/2011, 
ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního kapitálu a vkladu 
jediného společníka (včetně související změně společenské smlouvy) a to navýšení 
základního kapitálu z 243 200 000,- Kč na 323,200,000.- aţ 335,200,000.- Kč v 
závislosti na aktuálním kurzu Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání doručeného 
dne 23. května 2012, č.j. 5098. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost HBO Netherlands 
Channels s.r.o., IČ 24202461, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
ţe nepředloţil doklad o schválené změně, která se zapisuje do obchodního rejstříku, v 
souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ve stanovené lhůtě do 30 
dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku (tj. nejpozději do 25. dubna 2012), a 
stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli CALL 
TV s.r.o., IČ 268 53 264, se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, registraci 
č.j. zem/9406/06, spis. zn.:, 2006/1013/zem/CAL ze dne 19. prosince 2006, na jeho 
ţádost ke dni 30. dubna 2012, dle podání ze dne 30. května 2012, doručeného Radě 
dne 8. června 2012, č.j. 5522.  

-  Rada vydala provozovateli Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková 
organizace, IČ 66183561, se sídlem 2. května 7, Studénka, okres Nový Jičín, PSČ 742 
13, licence č.j. zem/1167/2011, spis. zn.: 2011/157/zem/Měs, ze dne 5. dubna 2011, 
souhlas dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci (změnou údajů uvedených ve zřizovací listině spočívající 
ve změně názvu organizace) v rozsahu dle podání č.j. 5771 ze dne 15. června 2012.  

-  Rada se seznámila s informací provozovatele Městské kulturní středisko Studénka, 
příspěvková organizace, IČ 66183561, se sídlem 2. května 7, Studénka, okres Nový 
Jičín, PSČ 742 13, licence č.j. zem/1167/2011, spis. zn.: 2011/157/zem/Měs, ze dne 5. 
dubna 2011, o změně názvu společnosti (organizace) na SAK Studénka, p.o. a sídla v 
rozsahu dle podání č.j. 5771 ze dne 15. června 2012.  

-  Rada v souladu s § 39 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, prodlouţila 
lhůtu k odstranění vad přihlášky k registraci přihlašovatele Obec Vrhaveč, IČ 00256307, 
Malá Víska 23, Klatovy PSČ 339 01, a to o 15 dní ode dne doručení usnesení o 
prodlouţení lhůty k odstranění vad přihlášky k registraci. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/138/DRD/ČTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive reportáţe s názvem Propad domácích 
zabijaček odvysílané dne 22. ledna 2012 od 19:00 hodin na programu ČT1.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. b) č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 
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500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 26. června 2012 rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí 
hory, 140 70 Praha 4 pokutu ve výši 250 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, respektive reportáţe s názvem 
Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. ledna 2012 od 19:00 hodin na programu ČT1 
se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, a to konkrétně tím, ţe vyznění 
celé reportáţe uvádělo diváky v omyl tím, ţe informovalo o tom, ţe novelou 
veterinárního zákona vynucenou nařízením Evropské unie jsou od 1. ledna 2012 
zakázány tradiční veřejné zabijačky. Tím došlo k uvedení fakticky chybné informace, 
neboť jiţ před novelou veterinárního zákona bylo moţno poráţet prasata pouze pro 
domácí účely anebo na jatkách, nikoliv na tradiční veřejné zabijačce, o které mluví 
reportáţ. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2012138. 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. na účet č. 3711- 19223001/0710 vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2012138. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/254/DRD/ČTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu 168 hodin, respektive reportáţe s názvem Principálská 
humoreska odvysílané dne 26. února 2012 od 21:50 hodin na programu ČT1.  

-  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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, 
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému 
mělo dojít odvysíláním pořadu 168 hodin, respektive reportáţe s názvem Principálská 
humoreska, odvysílaného dne 26. února 2012 od 21:50 hodin na programu ČT1, neboť 
se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/226/DRD/ČTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadů Jak na Jizerskou padesátku odvysílaných dne 24. ledna 
2012 od 20:01 hodin a od 20:06 hodin na programu ČT4.  

-  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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, 
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., ke 
kterému mělo dojít odvysíláním pořadů Jak na Jizerskou padesátku dne 24. ledna 2012 
od 20:01 hodin a od 20:06 hodin na programu ČT4, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada dle § 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, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání Česká 
televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 
4, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadů Jak na Jizerskou padesátku dne 24. ledna 2012 od 20:01 hodin a od 20:06 
hodin na programu ČT4, které obsahovaly umístění produktů značky SWIX, tím, ţe 
nebyly řádně označeny jako pořady obsahující umístění produktu. Tím došlo k porušení 
zákonem uloţené povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu musejí 
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být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty 
rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, 
aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada dle § 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, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání Česká 
televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 
4, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním pořadů Jak na Jizerskou padesátku dne 24. ledna 2012 od 20:01 hodin a 
od 20:06 hodin na programu ČT4, které obsahovaly umístění produktů značky SWIX. V 
předmětných pořadech, vydávaných za rady lyţařům, došlo k umístění produktů jediné 
firmy, a to SWIX, jejíţ výrobky byly rozsáhle zobrazovány v celku i detailně se 
zřetelnými logy a nápisy SWIX. Předmětné výrobky byly rovněţ velmi výrazně obrazově 
zpracovány v přímém kontextu s verbální sloţkou pořadu, která tyto výrobky chválila a 
doporučovala ke koupi, čímţ došlo k propagaci daného zboţí. Divák byl jednoznačně 
uveden v omyl. Zatímco mu pořady byly prezentovány jako informační s cílem 
poskytování rad, jak se správně připravit na lyţování, ve skutečnosti se divák stal 
konzumentem komerční komunikace, jejímţ záměrem bylo ovlivnit jeho spotřebitelské 
chování. Odvysíláním předmětného pořadu tak došlo k porušení zákonné povinnosti, 
podle které pořady obsahující umístění produktu nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo 
pronájmu zboţí nebo sluţeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb 
za účelem jejich propagace, a zároveň zákonné povinnosti, podle které pořady 
obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/334/DRD/ČTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive reportáţe s názvem Koaliční 
kompromis o výdajových paušálech, odvysílaného dne 24. března 2012 od 18:59 hodin 
na programu ČT1.  

-  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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, 
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému 
mělo dojít odvysíláním pořadu Události, respektive reportáţe s názvem Koaliční 
kompromis o výdajových paušálech, dne 24. března 2012 od 18:59 hodin na programu 
ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada provedla dne 26. června 2012, na svém 12. zasedání, důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení v rámci správního řízení spis. zn. 2012/367/had/CET ve 
věci šíření označení sponzora Pokerstars.net, sponzora pořadu European Poker Tour 
Season 7 (7), který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na programu Nova 
Sport, záznamu obchodního sdělení v rámci správního řízení spis. zn. 
2012/366/had/CET ve věci šíření označení sponzora Pokerstars.net, sponzora pořadu 
Big Game (7), který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin na programu Nova 
Sport; záznamu reklamy v rámci správního řízení spis. zn. 2012/362/had/CET ve věci 
šíření reklamy Pokerstars.net (verze 3), poprvé odvysílané v rámci licencovaných 
programů šiřitele dne 25. 1. 2012 od 23:57:25 hodin na programu Nova; záznamu 
reklamy v rámci správního řízení spis. zn. 2012/361/had ve věci šíření reklamy 
Pokerstars.net (verze 2), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele 
dne 23. 1. 2012 od 20:58:08 hodin na programu Nova a záznamu reklamy v rámci 
správního řízení spis. zn. 2012/342/had/CET ve věci šíření reklamy Pokerstars.net 
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(verze 1), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 24. 1. 2012 od 
22:20:23 hodin na programu Nova.  

-  Rada provedla dne 26. června 2012, na svém 12. zasedání, důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Pokerstars.net (verze 3) v rámci správního řízení spis. zn. 
2012/365/had/FTV, poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 24. 
1. 2012 od 19:26:02 hodin na programu Prima COOL; záznamu reklamy Pokerstars.net 
(verze 2) v rámci správního řízení spis. zn. 2012/364/had/FTV, poprvé odvysílané v 
rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 1. 2012 od 19:40:59 hodin na programu 
Prima Family a záznamu reklamy Pokerstars.net (verze 1) v rámci správního řízení spis. 
zn. 2012/363/had/FTV, poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 
23. 1. 2012 od 23:40:57 hodin na programu Prima COOL.  

-  Rada dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, spojila z moci úřední 
správní řízení spis. zn. 2012/365/had/FTV, 2012/364/had/FTV a 2012/363/had/FTV do 
společného řízení nadále vedeného pod sp. zn.: 2012/494/had/FTV.  

-  Rada v rámci správních řízení spis. zn. 2012/265/had/Alt a 2012/268/had/Alt provedla 
dne 26. června 2012, na svém 12. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na 
produkt vitamíny multiIMUN s premiérou vysílání dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hodin na 
programu Televize Barrandov . 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Brno TV z časového úseku 20. 
dubna 2012 od 0.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu GOLF CHANNEL ze dne 6. dubna 
2012, časového úseku 0:00 - 24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele ATV CZ s.r.o., IČ: 27647234, sídlo: Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, 
na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
dne 19. června 2012 neposkytoval divákům programu GOLF CHANNEL snadný, přímý 
a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2012. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční sluţby 
ZUNO Bank, premiérově vysílanou dne 5. dubna 2012 od 9:09:24 hodin na programu 
Televize Barrandov. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s 
provozovatelem CET 21 spol. s.r.o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 
152 00, IČ 45800456, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 
písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 22. 
dubna 2012 od 20:11:39 hodin na programu Nova premiérově a dále v 11 reprízách na 
témţe programu do 30. dubna 2012 (včetně), dle přiloţeného seznamu, odvysílal 
obchodní sdělení Persil BLACK EXPERT, uvedené jako "sponzor pořadu", které 
prostřednictvím symbolických přirovnání nabádá ke koupi inzerovaného produktu, kdyţ 
uvádí „kaţdý potřebuje svojí hvězdu“ (oslovení diváka), „Vaše prádlo má nyní novou 
Persil black“ „a černá zůstane krásná“. Obecně přijímané jednoduché symbolické prvky 
(např. hvězda=dokonalost) s obsahem komentáře vyvolávají v divákovi potřebu zakoupit 
produkt Persil BLACK EXPERT, neboť jedině tak zůstane prádlo černé. Obchodní 
sdělení tedy naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě monitoringu obchodních 
sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, ţe odvysílání premiéry, ani ţádné z repríz ve 
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vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
53 a § 39 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli 
CET 21 spol. s.r.o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ 
45800456, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní 
smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení Persil BLACK 
EXPERT do vysílání na programu Nova premiérově dne 22. dubna 2012 od 20:11:39 
hodin a dále v 11 reprízách dle přiloţeného seznamu, na témţe programu.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit správní řízení z moci úřední se 
společností TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, sídlem Na Veselí 744/26, Praha 
4 - Nusle, PSČ 140 00, pro moţné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla 
dopustit jakoţto zadavatel reklamy, ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
„označení sponzora TEREZIA COMPANY RAKYTNÍKOVÝ OLEJ“ premiérově vysílané 
dne 29. 4. 2012 od 11:58:45 hodin na programu Prima family a dále vysílané ve stejný 
den v 12:19:27 hodin, 12:28:26 hodin a 13:17:25 hodin na témţe programu, neboť v 
této reklamě/označení sponzora je doporučován rakytníkový olej na lidská onemocnění, 
konkrétně ţaludeční vředy, spolu s doporučením uţívání na zvýšený cholesterol a 
močové cesty, čímţ můţe dojít k uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, konkrétně pak chřipky 
a jiných onemocnění s obdobnými příznaky. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit správní řízení z moci úřední se 
společností TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, sídlem Na Veselí 744/26, Praha 
4 - Nusle, PSČ 140 00, pro moţné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb, v 
souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., které se mohla dopustit 
jakoţto zadavatel reklamy, ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., „označení 
sponzora TEREZIA COMPANY RAKYTNÍKOVÝ OLEJ“ premiérově vysílané dne 29. 4. 
2012 od 11:58:45 hodin na programu Prima family a dále vysílané ve stejný den v 
12:19:27 hodin, 12:28:26 hodin a 13:17:25 hodin na témţe programu, neboť v této 
reklamě/označení sponzora absentuje zákonný text „doplněk stravy“. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za měsíc březen 2012, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r.o./Nova 
Sport 14.4.2012 15:00:00-03:00:00, 15.4.2012 15:00:00-00:00:00, 19.4.2012 16:00:00-
02:00:00; ATV CZ, s.r.o./Golf channel 14.4.2012 00:00:00-12:00:00, 16.4.2012 
00:00:00-12:00:00, 21.4.2012 00:00:00-22:00:00; Stanice O, a.s./O (Óčko) 15.4.2012 
15:00:00-03:00:00, 19.4.2012 19.4.2012 00:00:00-12:00:00, 10:00:00-18:00:00; Česká 
televize/ČT4-sport 16.4.2012 09:00:00-22:00:00, 21.4.2012 10:00:00-16:00:00; 
Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 16.4.2012 12:00:00 -00:00:00, 
21.4.2012 12:00:00-00:00:00, 23.4.2012 12:00:00-00:00:00; CET 21 spol. s r.o./Nova 
17.4.2012 15:00:00-00:00:00, 18.4.2012 14:00:00-22:00:00; CET 21 spol. s r.o./MTV 
Czech 17.4.2012 10:00:00-18:00:00, 26.4.2012 00:00:00-12:00:00; TELEPACE 
s.r.o./TV Noe 17.4.2012 00:00:00-12:00:00, 20.4.2012 10:00:00-00:00:00; Chello 
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Central Europe s.r.o./Spektrum 18.4.2012 10:00:00-18:00:00; CET 21 spol. s r.o./Nova 
Cinema 20.4.2012 18:00:00-00:00:00; SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS 22.4.2012 
00:00:00-20:00:00; Česká televize/ČT24 24.4.2012 16:00:00-00:00:00; Disney 
Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney channel 24.4.2012 10:00:00-
18:00:00; FILM EUROPE, s.r.o./Doku CS 26.4.2012 10:00:00-23:00:00, 29.4.2012 
18:00:00-23:00:00. 

-  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 Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, sídlem Praha 1, 
Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 21. dubna 2012 odvysílal od 
18:00 hodin na programu CS Film pořad Brak, jenţ prezentoval konzumaci marihuany a 
placený sex jako běţnou součást trávení volného času. Především dětští diváci nejsou 
schopni takto podaný obsah kriticky vyhodnotit a jeho sledováním by u nich mohlo dojít 
k ohroţení zejména psychického a mravního vývoje. Film navíc obsahoval v časech 
00:21:40-00:25:42 a 00:34:40-00:35:28 (stopáţ od začátku pořadu) sexuální scény, 
které mohly ohrozit zejména mravní vývoj dětí, a to především předčasným probuzením 
zájmu o sexuální oblast. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá provozovatele CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, 
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se v 
epizodě seriálu První krok, odvysílané dne 18. dubna 2012 od 20:00 hodin na programu 
Nova, vyskytují viditelná loga Nike a téţ poděkování firmě Nike v závěrečných titulcích, 
aniţ by byl pořad označen jako obsahující umístění produktu.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 30. května-18. června 2012: Česká televize/ČT1 – téma 70 let od 
Atentátu, pořad Události, 27. května 2012 v 19:00 hodin; TV GIMI, a.s./GIMI (od 1. 
června 2012 JIHOČESKÁ TELEVIZE) – anketa k církevním restitucím v období 23.-26. 
dubna 2012; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – Ano, šéfe!, 17. června 2012 v 9:50 
hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – EZO.TV, konec dubna; 
Česká televize/ČT1 – Události v regionech, reportáţ Liberecká opozice: zakázka je 
zmanipulovaná, 30. května 2012 v 18:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní 
noviny, reportáţ Nezvykle luxusní náměstí, 1. června 2012 v 19:30 hodin; CET 21 spol. 
s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáţ Zátah na filmové piráty, 29. května 2012 v 
19:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – programová skladba dopoledne 9. 
června 2012; Různí provozovatelé/různé programy – reklama na Monte, premiéra na 
programu NOVA 14. května 2012 v 7:15:52 hodin; Česká televize/ČT1 – reportáţ Další 
rušení poboček pošty, Události, 4. června 2012 v 19:00 hodin; Česká televize a jiní 
provozovatelé/různé programy – hlasitost zvuku, hudba, překrývání zvuků ve 
zpravodajství a vysílání obecně; Česká televize a Český rozhlas/různé programy – 
zpravodajství a politická publicistika obecně; Česká televize/různé programy – 
upoutávka na film Lidice, 5. června 2012; Různí provozovatelé/různé programy – 
cigareta jako rekvizita ve vysílání; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Upíří deníky (7), 8. 
června 2012 v 15:35 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Upíří deníky (12), 15. června 
2012 v 15:30 hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklama na telefonní 
informační linku 1188, premiéra na programu Prima family 21. května 2012 v 7:30:49 
hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklama na kečup OTMA Gurmán, 
premiéra 30sekundové mutace na programu Prima family 1. května 2012 v 8:48:24 
hodin, premiéra 15sekundové mutace na programu Televize Barrandov 14. května 2012 
v 7:08:39 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema – Komisař Rex VI (3), 8. června 2012 
ve 13:05 hodin; Česká televize/různé programy – Máte slovo, téma Církevní restituce, 
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7. června 2012 ve 20:50 hodin; Česká televize/ČT24 – Hyde Park, 27. dubna 2012 v 
čase 20:07:59-21:29:25 hodin, oproti plánovanému začátku ve 20:05 hodin; Česká 
televize/ČT1 – Události, reportáţ Programová konference NS-LEV 21, 9. června 2012 v 
19:00 hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklamy na přípravky na podporu 
erekce v denním čase; Česká televize/ČT1 – zpravodajství a politická publicistika 
obecně a Otázky Václava Moravce, 15. dubna 2012; CET 21 spol. s r. o./NOVA – 
program NOVA obecně a reportáţ Muţ na českobudějovickém sídlišti vytáhl na zlobivé 
děti vzduchovku, pořad Televizní noviny, 22. listopadu 2011 v 19:30 hodin; Bez 
souvislosti s konkrétním odvysílaným obsahem – legalizace konopí; Česká 
televize/ČT24 – zpravodajství na ČT24 obecně; GENUS TV a.s./GENUS PLUS – 
cyklický pořad Interview obecně; Henkel ČR, spol. s r. o. - reklama na produkt SOMAT 
– tablety do myčky; Vojtěch Tuček/VideaCesky.cz - video portál 
http://www.videacesky.cz/. 

-  Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká 
televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Události, respektive souboru příspěvků na téma 70 let od Atentátu, tj. atentátu 
na Reinharda Heydricha, který obsahoval moderátorský vstup se zprávou: „Výročí 
atentátu si vybral taky Sudetoněmecký Landsmannschaft, aby znovu kritizoval 
prezidenta Klause. Podle předsedy Franze Panyho chybí na Praţském hradě rozum, 
realismus a ochota k porozumění. Úřad hlavy státu na výpad nereagoval. Kontroverzní 
datum zvolil spolek pro své výhrady i loni. Ozval se na výročí vyhlazení Lidic.“, dne 27. 
května 2012 v 19:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském ţivotě. Moţné porušení povinnosti spočívalo v tom, ţe 
zařazení zprávy do souboru příspěvků na téma 70 let od Atentátu bylo zdůvodněno 
neargumentovaným tvrzením o volbě doby kritického výroku reprezentanta 
Sudetoněmeckého krajanského sdruţení (dále jen SL) vůči prezidentu Václavu Klausovi 
s ohledem na výročí atentátu na R. Heydricha, ačkoliv věcně obsah zprávy s tématem 
nesouvisel, a rovněţ i o volbě doby loňského blíţe neurčitého kritického výroku 
reprezentanta SL s ohledem na výročí vyhlazení Lidic, takţe divák nemohl objektivně 
zhodnotit oprávněnost zařazení zprávy do souboru příspěvků na dané téma, 
provozovatel tím uvedl ve zprávě zmiňovaný SL do negativního významového kontextu 
v rámci souboru příspěvků referujících např. o obětech heydrichiády, ve kterém 
označení Sudetoněmecký landsmanšaft v českém jazykovém kontextu mohlo být 
vnímáno jako stereotypní pejorativní označení tohoto sdruţení z doby totality. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. 
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá 
provozovatele televizního vysílání TV GIMI, a.s., IČ: 25156527, se sídlem Neplachova 
2297/1, 370 04 České Budějovice, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, k vysílání ankety na téma církevních restitucí na programu 
GIMI v období 23. - 26. dubna 2012 s výrokem ve smyslu, ţe kněţí sexuálně zneuţívají 
děti. Rada ţádá, aby v rámci vysvětlení provozovatel vysvětlil, (1) kdo byl původcem 
tohoto sdělení, (2) co vedlo provozovatele k zařazení tohoto sdělení do vysílání, (3) 
jakým způsobem při zařazení tohoto sdělení do vysílání uplatnil svou redakční 
odpovědnost, (4) kolikrát bylo toto sdělení odvysíláno, (5) v jakých časech bylo toto 
sdělení odvysíláno, (6) v jakých variantách bylo toto sdělení odvysíláno, (7) v jaké 
formulaci nebo variantách formulace bylo toto sdělení odvysíláno, (8) v rámci jakých 
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pořadů bylo toto sdělení odvysíláno, a (9) aby formou záznamů nebo podrobného a 
úplného popisu struktury příslušné části vysílání doloţil způsoby uplatnění tohoto 
sdělení v kontextu vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dnů od 
doručení ţádosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá pana Vojtěcha Tučka, IČ 76654141, bytem Chlumec nad Cidlinou, 
Riegrova 320, PSČ 50351, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámil poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://www.videacesky.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení 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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení 
vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít 
odvysíláním pořadu Události, respektive reportáţe s názvem Nákupní dobrodruţství, 
dne 26. 2. 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť se předmětný skutek, jak byl 
vymezen v usnesení o zahájení správního řízení, nestal, čímţ odpadl důvod pro vedení 
řízení. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 26. června 2012 zahájit s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. 
reportáţe s názvem Nákupní dobrodruţství, dne 26. února 2012 od 19:30 hodin na 
programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně 
tím, ţe v reportáţi o konfliktu mezi zákazníkem a majitelem obchodu nevyváţeně 
identifikuje jednu stranu, zatímco druhou uchovává v anonymitě, ţe je zde pouţito lţivé 
tvrzení o fackování, ačkoli na záznamu ţádná facka zachycena není a ve skutečnosti 
došlo mezi muţi pouze ke strkanici, a ţe je reportáţ celkově natočena neobjektivně a 
zamlčuje některá podstatná fakta, která měl reportér k dispozici, zejména ten, ţe ve 
skutečnosti šlo o konkurenční boj dvou sousedících obchodníků se stejným 
sortimentem, přičemţ způsob, jakým byla reportáţ natočena, mohl vést ke zkreslení 
reality a zvýhodnění jedné strany. 

-  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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, 
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému 
mělo dojít odvysíláním pořadu Události, respektive reportáţe Kontroverzní změny v 
dopravě, dne 19. března 2012 od 18:59 hodin na programu ČT1, neboť se porušení 
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 As 2/2010 – 131, 
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze, 
č.j. 11 Ca 246/2009 – 76, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady vav/4499/09, kterým 
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byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 800 000,- Kč za 
porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. za odvysílání reklamy na produkt FOOD, časopis (mutace 1), označené účastníkem 
jako sponzor reklamní znělky, na programu Prima televize v premiéře dne 1. září 2008 v 
8:06 hodin a posléze v šestnácti reprízách v měsíci září 2008. 

-  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 
dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. 
s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ 48115908, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit odvysíláním označení sponzora reklamní znělky na produkt 
FOOD, časopis (mutace 1), premiérově dne 1. září 2008 v 8:06 hodin na programu 
Prima televize a následně v šestnácti reprízách v měsíci září 2008 na tomtéţ programu, 
neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 7/2012 ze dne 
30. 5. 2012, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozhodnutí Městského 
soudu v Praze ze dne 22. 3. 2011, č. j. 3 A 171/2011, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady č. j. had/1656/2011, sp. zn. 2009/1241/had/CET o uloţení pokuty provozovateli 
CET 21 spol. s r. o. ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf 
(sponzor pořadu, mutace 10) premiérově dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na 
programu Nova. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 98/2011 – 62, 
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost České televize proti rozsudku Městského soudu 
v Praze, č.j. 7 A 125/2010 – 39, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze 
dne 18.5.2010, sp.zn. 2010/171/vav/ČES, kterým byla provozovateli vysílání Česká 
televize uloţena pokuta za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zák.č. 231/2001 Sb. ve výši 
50 000,- Kč. K porušení povinnosti došlo zařazením obchodního sdělení Tipsport 
(mutace 95) dne 18. 11. 2009 do vysílání programu ČT4 Sport, které naplňuje definiční 
znaky reklamy. 

-  Rada se seznámila se rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 
2012, č.j. 7 As 110/2010-112, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2010, č.j. 8 Ca 313/2009-43, který zrušil 
rozhodnutí Rady o uloţení pokuty ve výši 500 000,- Kč provozovateli, České televizi, za 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Události 
v regionech, respektive reportáţe Zájem Zlíňanů o volby zpočátku překvapil, dne 24. 
října 2008 od 18:00 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11.4.2012 č.j. 7 
Ca 194/2008, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2008/274/HOL/CET, č.j. hol/3397/08, jímţ byla provozovateli CET spol. s r. o. uloţena 
sankce ve výši 300 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Miami dne 24. ledna 2008 od 17:35 hodin na 
programu Nova, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 
06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 7/2011 - 124 
ze dne 30.5.2012, kterým bylo rozhodnuto o pokračování v řízení a zároveň byl zrušen 
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2010 č.j. 10 Ca 342/2009 - 66, 
doručeným pod č.j.5709, kterým byla zamítnuta ţaloba, kterou CET 21 spol. s r. o. 
napadla správní rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn. 2006/880/dzu/CET, č.j. 
hol/5468/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 
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zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Řidiči 
tramvají jezdí často na červenou, dne 13. srpna 2006 od 19:30 hodin na programu 
Nova. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej TV a.s., IČ: 28128338, sídlo: 
Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, na upozornění č.j. DRD/1846/2012, sp. zn. 
2012/415/DRD/Nej, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 32 odst. 1 
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.kterého se dopustil tím, ţe dne 20. února 2012 vysílal s 
výjimkou začátku textové smyčky videotextovou i obrazovou část programu Infokanál 
NEJ-TV v lokalitě Dolní Benešov bez loga programu. 

-  Rada provedla vypořádání připomínek ATO a CET 21 spol. s r.o. k návrhu prováděcí 
vyhlášky regulující hlasitost některých částí televizního vysílání. 

Vypořádání připomínek Rada zveřejní na svých webových stránkách www.rrtv.cz dne 3. 
července 2012. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu za období květen 2012, 
která pokrývala tyto sluţby těchto poskytovatelů: Blesk.cz/Ringier Axel Springer CZ a.s., 
PrimaPLAY/FTV Prima, spol. s r.o., Regionální zpravodajský server/Gama media s.r.o. 
a Olomoucká internetová televize/PhDr. Zdenek Zukal.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, sídlem Komunardů 1584/42, 
170 00 Praha 7, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., 
jelikoţ jím poskytovaná audiovizuální mediální sluţba na vyţádání Blesk.cz, umístěná 
na internetové adrese www.blesk.cz, neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci, ţe orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu 
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Ringier Axel 
Springer CZ a.s., IČ 40766713, sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání Blesk.cz, umístěné na internetové adrese www.blesk.cz, nezajistil, aby byl 
obsah kategorie katalogu „Šokující“ dostupný pouze tak, aby jej děti a mladiství neměli 
běţně moţnost vidět nebo slyšet. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání 
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení ţádosti.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele PhDr. Zdeněk Zukal, bydlištěm Klusalova 908/11, 77900 Olomouc, na 
porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ neumoţnil 
příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Olomoucká internetová televize, 
dostupné na adrese www.oltv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k údajům, které 
umoţňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem audiovizuální 
mediální sluţby na vyţádání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu 
číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty. Rada stanovuje 
poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.  

http://www.rrtv.cz/
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-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele PhDr. Zdeněk Zukal, bydlištěm Klusalova 908/11, 77900 Olomouc, na 
porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ neumoţnil 
příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Olomoucká internetová televize, 
dostupné na adrese www.oltv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o 
poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, jimiţ jsou název nebo jména a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo 
bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněţ adresa podniku nebo 
organizační sloţky na území České republiky, byly-li zřízeny. Rada stanovuje 
poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
poskytovatele PhDr. Zdeněk Zukal, bydlištěm Klusalova 908/11, 77900 Olomouc, na 
porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ neumoţnil 
příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Olomoucká internetová televize, 
dostupné na adrese www.oltv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, ţe orgánem 
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů 
ode dne doručení upozornění.  

-   Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Gama 
media s.r.o., IČ 25028499, sídlem Bělehradská 360, 434 01 Most, o podání vysvětlení, 
zda k zveřejnění videí „Kino Svět Louny“, „Roman Lukáš fotograf“ a „ASAS“, 
umístěných v sekci „Doporučujeme“ audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
Regionální zpravodajský server, dostupné na internetové adrese www.alfatv.cz, došlo 
za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, a pokud ano, z jakého důvodu nebyla snadno 
rozpoznatelná jakoţto audiovizuální obchodní sdělení. Rada stanovuje poskytovateli 
lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení ţádosti.  

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby ELLE TV, společnosti 
BURDA Media 2000 s. r. o., IČ: 256 11 518, se sídlem v Praze 6, Na Zátorce 90/1, PSČ 
160 00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby 

-  Rada se seznámila s reakcí poskytovatele sluţby Muvi.cz, společnosti Muvi.cz 
production s.r.o., IČ: 247 02 161, se sídlem Praha 9, Trytova 1120/6, PSČ 190 00, k 
uloţenému upozornění na porušení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání. 

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada souhlasí se změnou termínu 22. zasedání RRTV a to v termínu 4. - 5. prosince 
2012.  

 

V Praze dne 28. 6. 2012 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


