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Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 25. 6. 2013  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání 
projednala 61 bodů programu. Seznámila se se 38 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení jednoho 
správního řízení. Rada na svém 12. zasedání uložila jednu pokutu provozovateli CET 
21 spol. s r.o. ve výši 25 000,- Kč za porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v 
televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací 
hodiny 12 minut. Ve vysílání programu Nova dne 30. listopadu 2012 v časovém úseku 
od 01:00 do 02:00 hodin bylo odvysíláno 748 sekund reklamy a teleshoppingu, a byla 
tak o 28 sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině 
vyhrazen reklamě a teleshoppingu. 

Rada podala trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 
čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to 
odvysíláním pořadu Sexy výhra, odvysílaného dne 29. dubna 2013 od 22:00 hodin na 
programu ACTIVE TV, v jehož průběhu byli diváci lákáni k telefonickému volání (za 
cenu 90 Kč za minutu hovoru) za účelem možného získání peněžité výhry, přičemž jim 
byla kladena hádanka, na niž ovšem byla očekávána odpověď, která neodpovídala 
zadání hádanky. Přesunutím dvou sirek v čísle 6856 lze totiž získat například číslo 
1E956, což je výsledek vyšší než provozovatelem uvedená správná odpověď 1E656. 
Tím docházelo k možnému podvodu na divácích, neboť ti nemohli správným 
zodpovězením hádanky získat slibovanou výhru. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/206/FOL/NAT provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Vitamín D3, která byla odvysílána 
dne 26. října 2012 v časech 8:44:03 hodin, 9:00:37 hodin a 10:46:41 hodin na programu 
RADIO ČAS - FM (92,8 MHz Ostrava). 

-  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 STATION 
BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu KISS HÁDY (licence Ru/11/99), spočívající ve 
změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na 
souřadnice: 15E5143 / 49N1225, toto rozhodnutí: Rada udělila provozovateli RADIO 
STATION BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 
00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS HÁDY (licence 
Ru/11/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W 
souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na souřadnice: 15E5143 / 49N1225. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu 
s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla dne 
25. června 2013 vydat následující usnesení: Správní řízení o žádosti provozovatele 
Radio Bohemia s.r.o. IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 
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101 00 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), konkrétně 
ve změně územního rozsahu vysílání se v části žádosti spočívající v přidělení kmitočtu 
Teplice město 92,4 MHz / 100 W zastavuje, neboť žádost se stala zjevně 
bezpředmětnou. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu 
s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád přijala toto rozhodnutí: žádost 
provozovatele Radio Bohemia s.r.o., IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 
č.p. 2399, PSČ 101 00 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM 
(licence Ru/116/01), konkrétně ve změně územního rozsahu vysílání se v části žádosti 
spočívající v přidělení kmitočtu Děčín - město 92,7 MHz / 200 W zamítá, neboť 
požadovaná změna by vedla k pokrytí území větších parametrů než je to, na němž 
provozovatel v době podání žádosti skutečně vysílal, a tím k obcházení licenční řízení 
podle § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavila řízení o žádosti 
provozovatele Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Radio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím 
Rady čj. Ru/120/02 ze dne 28. 5. 2002) v části týkající se změny podílu mluveného 
slova z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Hey 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/120/02 
ze dne 28. 5. 2002) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních 
podmínek s výjimkou změny podílu mluveného slova. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio 
HEY Profil prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/107/01 ze dne 9. 5. 2001) spočívající ve změně programového schématu a dalších 
licenčních podmínek. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. 
neudělila provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 
Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
HEY Čechy prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/224/05 ze dne 28. 11. 2005) spočívající ve změně cílové skupiny posluchačů na 23-
49 let s přesahy, neboť navrhovaná změna je v rozporu se základní programovou 
specifikací a vedla by k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
HEY Čechy prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/224/05 ze dne 28. 11. 2005) spočívající ve změně programového schématu a 
dalších licenčních podmínek s výjimkou změny cílové skupiny posluchačů. 
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-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavila řízení o žádosti 
provozovatele Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Hey Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) v části týkající se změny podílu 
mluveného slova z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. 
neudělila provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 
Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey 
Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně cílové skupiny posluchačů na 25-49 
let s přesahy, neboť navrhovaná změna je v rozporu se základní programovou 
specifikací a vedla by k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey 
Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně programového schématu a dalších 
licenčních podmínek s výjimkou změny podílu mluveného slova a změny cílové skupiny 
posluchačů. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavila řízení o žádosti 
provozovatele Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Radio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím 
Rady čj. Ru/108/05 ze dne 20. 5. 2005) v části týkající se změny podílu mluveného 
slova z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-
Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Hey 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/108/05 
ze dne 20. 5. 2005) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních 
podmínek s výjimkou změny podílu mluveného slova. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu BBC provozovatele BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o., ze dne 13. 5. 2013 od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin a ze dne 18. 5. 2013 
od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin. 

-  Rada podle ustanovení § 59, odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, upozorňuje provozovatele BBC Radiocom (Praha) 
s. r. o., se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 
25616803, na neplnění licenčních podmínek, k němuž došlo zařazováním hudby do 
vysílání programu B B C dne 13. 5. 2013 v čase 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin a 
dne 18. 5. 2013 v čase 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin, a stanovuje provozovateli 
lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Řízení ve věci žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o souhlas se 
změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci, které je Radou vedeno pod sp. zn. 
2013/266/bar/BBC, se přerušuje do dne nabytí právní moci rozsudku o věci samé v 
řízení vedeném před Městským soudem v Praze pod sp.zn. 5A 64/2013. 

-  Rada udělila společnosti Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 
3163/38, 69501 Hodonín, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání 
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prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO JIH se 
souborem technických parametrů Břeclav 101,4 MHz / 0,1 kW, Hodonín 88,9 MHz / 10 
kW, Uherské Hradiště 96,9 MHz / 0,1 kW a Zlín 98,0 MHz / 0,14 kW na dobu do 10. 
října 2025. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 5727/2013) posluchače na nedostatečný prostor, 
který je dle jeho názoru poskytován veřejnoprávními médii české lidové a dechové 
hudbě; Rada se seznámila s reakcí (č.j. 5983/2013) posluchače na informaci o 
zpracování analýzy jím uvedeného pořadu "Pro a proti“ ze dne 1. května 2013; Rada se 
seznámila s obecnou stížností(č.j. 5704/2013) posluchačky na pořad Dámský klub 
FREKVENCE 1; Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j. 5636/2013) posluchačky 
na pořad Dámský klub FREKVENCE 1; Rada se seznámila s reakcí (č.j. 5632/2013) 
posluchačky na upozornění na porušení zákona, které bylo vydáno provozovateli 
FREKVENCE 1 za odvysílání pořadu „Dámský klub“; Rada se seznámila s reakcí (č.j. 
5635/2013) posluchačky na upozornění na porušení zákona, které bylo vydáno 
provozovateli FREKVENCE 1 za odvysílání pořadu „Dámský klub“; Rada se seznámila 
s reakcí (č.j. 5634/2013) posluchače na upozornění na porušení zákona, které bylo 
vydáno provozovateli FREKVENCE 1 za odvysílání pořadu „Dámský klub“; Rada se 
seznámila s reakcí (č.j. 5609/2013) posluchačky na upozornění na porušení zákona, 
které bylo vydáno provozovateli FREKVENCE 1 za odvysílání pořadu „Dámský klub“; 
Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j. 5630/2013) posluchače na pořad „Ranní 
show Evropy 2“; Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j. 5710/2013) posluchače na 
ranní vysílání programu Fajn rádio. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 5103/2013) posluchače na pořad Ráno 5-9, který 
byl odvysílán dne 20. března 2013 na programu FREKVENCE 1, provozovatele 
Frekvence 1, a.s., konkrétně na část pořadu, která byla odvysílána od 08:54 do 
08:54:30 hodin a s její analýzou a dospěla k závěru, že k porušení zákona č. 231/2001 
Sb. nedošlo. 

-  Rada se seznámila s analýzou provozovatele DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. 
programu Radio JIZERA 105,7 FM ze středy 29. 5. 2013 od 00:00 – 24:00 hodin a 
shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v 
souladu s platnými licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. (COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne 10. 
června 2013, BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 10. června 
2013, Radio ProTons.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 10. června 2013, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 10. 
června 2013, Star Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec 
Králové) dne 10. června 2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz 
Praha) dne 10. června 2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ 
HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 10. června 2013. 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, COUNTRY RADIO s.r.o., informace o 
zadavateli reklamy na doplněk stravy Eregma, která byla odvysílána dne 10. června 
2013 v 13:59:40 hodin, 14:59:04 hodin a 17:41:42 hodin na programu COUNTRY 
RADIO (106,8 MHz Ústí nad Labem). 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2013, 
č.j. 9 A 164/2012 – 95-107, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2011/1096/zab/COU, č.j. zab/2624/2012, kterým Rada udělila provozovateli COUNTRY 
RADIO, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 
RADIO (licence Ru/91/99), spočívající v přidělení kmitočtové sítě: Český Krumlov 2 
101,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 
W, souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, 
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souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, 
souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13; Tachov 87,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 
/ 49 45 05. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Agentura TRS spol. s r. o. o převodu 
obchodního podílu společnosti MII Praha s. r. o. ve společnosti provozovatele na 
společnost RADIO ALFA s. r. o. a o vzniku zástavního práva k tomuto obchodnímu 
podílu. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada prodloužila provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 
27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 198 00, dle § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005, k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice o dobu 12 let, na 
základě žádosti doručené dne 30. dubna 2013, č.j. 4507, ve znění doplnění ze dne 7. 
června 2013, č.j. 5879. 

-  Rada udělila provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00 (licence sp. zn. 2013/378/FIA/Bar, č. j.: 
FIA/2148/2013 ze dne 14. května 2013) souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 
stanov v rozsahu žádosti provozovatele ze dne 7. června 2013, č.j.: 5827. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
416 93 311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00 (licence sp. zn. 
2013/378/FIA/Bar, č. j.: FIA/2148/2013 ze dne 14. května 2013) o změně ostatních 
skutečností uváděných v § 14 odst. 1, 2 dle § 21 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně v osobách statutárního a kontrolního orgánu společnosti, dle 
podání ze dne 7. června 2013, č.j.: 5827.  

-  Rada dle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, 
společnost ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Velvarská 
1626/45, PSČ 160 00, na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že nepožádal Radu o předchozí souhlas se změnou výše 
základního kapitálu, změnou výše vkladu společníka, a na porušení § 21 odst. 2 a 4 
zák. č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil změny ostatních 
skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 a nepředložil doklady o schválených změnách 
do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, v případě změn, které se zapisují do 
obchodního rejstříku, do 30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Stavební bytové družstvo Rožnov, IČ 53732, 
sídlo: Rožnov pod Radhoštěm 1, Čs. armády 1686/0, PSČ 756 61, zanikne ke dni 1. 
července 2013 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. na základě žádosti doručené 
dne 11. června 2013, č.j. 5964, licence č.j. Ru/281/02 ze dne 3. prosince 2002 k 
provozování televizního vysílání programu INFOKANÁL Města Rožnov pod Radhoštěm 
prostřednictvím kabelových systémů; o této skutečnosti vydává Rada provozovateli 
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se 
sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00 o změně skutečností uváděných v žádosti o 
licenci č.j. Ru/91/03 ze dne 1. dubna 2003 dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb. a změně skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/63/98 ze dne 31. 
srpna 1998 dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
vkladu a obchodních podílů společníků a seznamu společníků na Radoslava Košíková, 
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Mgr. Petr Novák, Aleš Procházka a ve změně jednatelů dle § 21 odst.2 (licence) a § 29 
odst. 3 (registrace) zákona č. 231/2001 Sb. na Aleš Procházka. Tímto provedl 
provozovatel nápravu po upozornění Rady č.j. zem/1671/2013, ident. 0160, ze dne 9. 
dubna 2013. 

-  Rada podle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 3C 
spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00, na porušení 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci č.j. Ru/91/03 ze dne 1. dubna 2003, spočívající ve změně vkladu 
společníků výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a 
seznamu společníků na Aleš Procházka (24 000,-), Marta Nováková (50 000,-) a Mgr. 
Petr Novák (35 000,-) a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence Ru/91/03) a § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. (registrace Rg/63/98) seznámila s oznámením provozovatele 
3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00, spočívajícím 
ve změně jednatelů na: Marta Nováková, Mgr. Petr Novák a Aleš Procházka; v rozsahu 
dle podání č.j. 5713 ze dne 4. června 2013.  

-  Rada podle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 3C 
spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, PSČ 623 00, na porušení 
ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že předem neoznámil Radě změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. 
Rg/63/98 ze dne 31. srpna 1998, spočívající ve změně vkladu společníků výše jejich 
obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu společníků na Aleš 
Procházka (24 000,-), Marta Nováková (50 000,-) a Mgr. Petr Novák (35 000,-) a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu LuckyNet s.r.o., IČ 280 78 993, se sídlem 
České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, PSČ 370 01, jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a podle vyhlášky č. 
36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění; programová nabídka – a) 
televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, ČT 1 HD, ČT 2 HD , ČT 4 HD, 
NOVA, Prima family, Nova Cinema, Televize Barandov, Prima COOL, Prima love, O 
(Óčko), Prima ZOOM, ŠLÁGR TV, ACTIVE TV, TIP TV, Óčko Gold, Telka, NOVA HD, 
Fanda, Smíchov, TV Pohoda, Inzert TV, Retro Music Television, Tv NOE, 
regionalnitelevize.cz; b) rozhlasové programy české: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, 
ČRo Vltava, ČRo Plus, ČRo Radio Wave, ČRo D-Dur, ČRo Jazz, Rádio Junior, Radio 
Proglas dle přihlášky k registraci ze dne 11. června 2013, č.j.: 5989.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Planet A, a.s., IČ 005 37 012, sídlo 
Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 140 00 o změně registrace sp. zn.: 
2008/243/CUN/Pla, ze dne 19. března 2008, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně výše základního kapitálu, a to jeho zvýšením peněžitým vkladem v 
celkové výši 1 500 000,- Kč na celkovou částku 36 500 000,- Kč, dle podání č.j. : 5738 
ze dne 4. června 2013. 

-  Rada zaregistrovala provozovateli Planet A, a.s., IČ 005 37 012, sídlo Praha 4 - 
Michle, U Hellady 697/4, PSČ 140 00 změnu skutečností uváděných v přihlášce k 
registraci sp. zn.: 2008/243/CUN/Pla, ze dne 19. března 2008, dle § 29 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně seznamu akcionářů, dle podání č.j.: 5738 
ze dne 4. června 2013. 

-  Rada registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo: Křižanovice 217, 
PSČ 685 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace č.j. 
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Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
rozšířením o katastrální území 773239 Úholičky, okres Praha - západ; v rozsahu dle 
podání č.j. 5775 ze dne 6. června 2013 a č.j. 6048 ze dne 13. června 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele S E L F Servis, spol. s r.o., IČ 
18826016, sídlo: Brno 28, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 
1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční 
televizní program Euronews; v rozsahu dle podání č.j. 5127 ze dne 21. května 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 25619417, sídlo: 
Příbram 1, Pod Hvězdárnou 453/0, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2009/333/koz/TEL, ze dne 24. března 2009, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový 
program ČRo Retro II; v rozsahu dle podání č.j. 5646 ze dne 3. června 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s.,IČ 
258442609, sídlo: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp.zn. 2008/639/Fia/GDS ze 
dne 3. června 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
český televizní program Óčko Gold; dle podání č.j. 5826 doručeného dne 5. června 
2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s.r.o., IČ 25519051, sídlo: 
Brno 28, Štefáčkova 2384/7, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/29/98 ze dne 20. května 1998, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: 
ACTIVE TV, TIP TV, Kino Svět, Óčko Gold; v rozsahu dle podání č.j. 5967 ze dne 11. 
června 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Dragon Internet, a. s., IČ 27237800, 
sídlo: Kosmonosy, Pod Loretou 883, PSČ 293 06, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp. zn. 2010/1103/zem/DRA ze dne 23. listopadu 
2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o vysílání již 
zaregistrovaných programů Spektrum s SPORT2 v HD kvalitě; v rozsahu dle podání č.j. 
6006 ze dne 12. června 2013.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/189/had/Int. provedla důkaz zhlédnutím 
části vysílání, odvysílané dne 22. října 2012 od 16:00:50 hodin na programu ČT1, 
obsahující pořad Ochrana zdraví a obchodní sdělení na produkt Regrapex-R (označení 
sponzora), zařazená před a po tomto pořadu. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/155/had/Bio provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Barny´s Kolostrum odvysílaného v rámci 
teleshoppingu Nedělní receptář extra, dne 11. listopadu 2012 od 12:44:08 hodin na 
programu Prima family. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2013/257/LOJ/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu upoutávky na pořad Hotel Lolita odvysílané dne 9. listopadu 
2012 v 19:50 hodin na programu fanda. 

-  V rámci správního řízení sp. zn.:2013/315/LOJ/CET provedla Rada důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu Kriminálka Las Vegas XI (7) odvysílaného dne 25. 
března 2013 v 17:35 hodin na programu NOVA. 
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-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/323/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu Reportéři odvysílaného dne 7. ledna 2013 od 21:45 
hodin na programu ČT1. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/334/RUD/Par provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamy na finanční poradenství Partners, odvysílané dne 21. 
ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/233/RUD/Mar provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reklamního spotu Electroworld, ve kterém se uvádí „Sleva ve 
výši 20% DPH na všechny přístroje pro přípravu kávy“, a který byl premiérově odvysílán 
dne 21. října 2012 od 18:11:04 hodin na programu Nova Cinema. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu CMS TV 
provozovatele Horák Petr ze dne 18. a 19. 4. 2012 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 
hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání Horák Petr, IČ 13175378, se sídlem Purkyňova 
2117/25, Svitavy 2, PSČ 56802, o podání vysvětlení, jakým způsobem a v jaké časově 
prodlevě byly dne 18. a 19. dubna 2013 vysílací smyčky řazeny ve vysílání, respektive 
jaká byla struktura vysílání v uvedených dnech. 

-  Rada se seznámila s analýzou mediálního pokrytí násilné smrti muže v průběhu 
zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a napadení manželského páru v Duchcově, které 
vedlo k demonstraci s protiromským aspektem, v rámci pořadů České televize Události, 
Události v regionech a 168 hodin odvysílaných mezi 18. květnem a 12. červnem 2013. 

-  Rada se seznámila s analýzou mediálního pokrytí násilné smrti muže v průběhu 
zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a napadení manželského páru v Duchcově, které 
vedlo k demonstraci s protiromským aspektem, v rámci zpravodajských pořadů na 
programu Prima family odvysílaných mezi 18. květnem a 12. červnem 2013. 

-  Rada se seznámila s analýzou mediálního pokrytí násilné smrti muže v průběhu 
zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a napadení manželského páru v Duchcově, které 
vedlo k demonstraci s protiromským aspektem, v rámci pořadů Televizní noviny a Na 
vlastní oči odvysílaných mezi 18. květnem a 12. červnem 2013.  

-  Rada se seznámila s analýzou mediálního pokrytí násilné smrti muže v průběhu 
zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a napadení manželského páru v Duchcově, které 
vedlo k demonstraci s protiromským aspektem, v rámci pořadu Hlavní zprávy 
vysílaného na programu Televize Barrandov mezi 18. květnem a 12. červnem 2013. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu je v rubrice Potravinový 
inspektor, zařazované do pořadu Televizní noviny na programu NOVA, opomíjen jeden 
z největších řetězců v ČR Penny Market a také řetězec Billa, přestože ostatní řetězce 
se srovnatelným zastoupením na trhu ČR v pořadu již několikrát prezentovány byly. 
Zejména pak o vysvětlení, zda nízký zájem potravinového inspektora o uvedené dva 
řetězce souvisí s faktem, že Billa a Penny Market jsou významnými zadavateli 
obchodních sdělení ve vysílání programů provozovatele CET 21 spol. s r.o. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2013. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 3. června do 17. června 2013: Česká televize / ČT2 - dokument Navždy 
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svoji - 2. díl, 26. 5. 2013 v 20.00; TV CZ s.r.o / TV CZ s.r.o - pořad Sexy výhra, 29. 
dubna 2013 v 23.00; Česká televize / ČT24 - Zprávy, infotitulek V Brně si připomenou 
vyhnání Sudetských Němců - 1. června 2013; Česká televize / nejmenovaný program - 
dokument o žokeji Váňovi; Česká televize / ČT24 - povodňové zpravodajství, 2. června 
2013 v 18.10; CET 21 spol. s r. o./ Nova Cinema - film Wonder Woman, 1. června v 
12.00; CET 21 spol. s r. o./ NOVA - film Andělé a démoni, 15. června 2013 v 20.20; 
CET 21 spol. s r. o./ NOVA - epizoda seriálu Dr. House II/13, 13. června 2013 v 15.40; 
CET 21 spol. s r. o./ NOVA - epizoda seriálu Dva a půl chlapa II/24, 13. června 2013 v 
16.35; Česká televize / ČT1 - reportáž Překupníci skupují věci z exekucí v pořadu 
Události, 18. května 2013 v 19.00; Reklama Telefonica O2 Czech republic, a. s; 
Reklama Knorr; CET 21 spol. s r. o./ NOVA - reportáž Ztracené dotace v pořadu Na 
vlastní oči, 10. dubna 2013 v 21.30; Česká televize / nespecifikovaný program - 
povodňové zpravodajství; CET 21 spol. s r. o./ NOVA - epizoda Vyšetření kýly seriálu 
Dva a půl chlapa, 4. 6. 2013 v 16.35; Česká televize / nespecifikovaný program - debaty 
a pořad Události; CET 21 spol. s r. o./ NOVA - telefonický rozhovor s ministrem financí v 
Televizních novinách, 7. 6.2013 v 19.30; Česká televize / ČT2 - dokument Navždy svoji 
- 1. díl, 19. 5. 2013 v 20.00, a 2. díl, 26. 5. 2013 v 20.00; nespecifikovaný program / 
nespecifikovaný pořad - povodňové zpravodajství na komerčních televizích; FTV Prima, 
spol. s r.o./ Prima COOL - epizoda Jak si Kent pustil pusu na špacír seriálu Simpsonovi, 
9. června 2013 v 18.30; FTV Prima, spol. s r.o./ Prima COOL - epizoda Regata seriálu 
Cleveland show, 10. června 2013 v 10.40; CET 21 spol. s r. o./ NOVA - upoutávka na 
anoncované filmy, 11. 6. 2013; reklamní spot na druhý důchodový pilíř; FTV Prima, 
spol. s r.o./ Prima family - reklama ve filmu Mumie, 8. června 2013 v 20.15; Česká 
televize / nespecifikovaný program - posuny začátku vysílacích časů; reklama na jogurt 
Muller Froop; reklama na smetanu ke šlehání Mlékárny Kunín; Asociace televizních 
organizací - tisková zpráva Tendr na peoplemetry byl v pořádku; Policie ČR KŘP 
Livzalackého kraje - Územní odbor Česká Lípa - trestní spis proti osobě Jiří Zvěřina, 
držitele domény www.sportovnibonusy.cz; Rada České televize - vyjádření k 
postoupené stížnosti Radka Nešpora 

-  Rada ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), v platném znění, podává trestní oznámení pro okolnosti 
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to odvysíláním pořadu Sexy výhra, odvysílaného 
dne 29. dubna 2013 od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV, v jehož průběhu byli 
diváci lákáni k telefonickému volání (za cenu 90 Kč za minutu hovoru) za účelem 
možného získání peněžité výhry, přičemž jim byla kladena hádanka, na niž ovšem byla 
očekávána odpověď, která neodpovídala zadání hádanky. Přesunutím dvou sirek v čísle 
6856 lze totiž získat například číslo 1E956, což je výsledek vyšší než provozovatelem 
uvedená správná odpověď 1E656. Tím docházelo k možnému podvodu na divácích, 
neboť ti nemohli správným zodpovězením hádanky získat slibovanou výhru. 

-  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 CET 21 spol. s r.o., sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Andělé a démoni dne 15. června 2013 ve 20:20 hodin na programu 
NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 
hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény vyvolávající u 
dětského diváka pocity děsu a strachu, a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat 
psychický otřes. Závadný charakter měla scéna, kdy dochází k odhalení velmi 
brutálního a mučivého způsobu zavraždění jedné z obětí (49.50–50.46 od začátku 
pořadu), a scéna, která znázorňuje utrpení a upálení další oběti v kostele (1.29.34–
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1.31.38 od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

-  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: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 
Praha 4 správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže 
Překupníci skupují věci z exekucí, dne 18. května 2013 od 19:00 hodin na programu ČT 
1, neboť reportáž obsahovala řadu nepřesností a desinterpretací (např. byla nesprávně 
interpretována situace z dražby, kdy reportér mylně pokládá vyjádření licitátora za výzvu 
k přeprodávání zboží), opomíjela některé skutečnosti podstatné k pochopení procesu 
dražeb věcí z exekucí a neobsahovala vyjádření protistrany (zejména příslušného 
exekutorského úřadu, který dražbu pořádal a účastníků dražby) ke konkrétnímu nařčení 
z porušení zákona. Provozovatel se tak odchýlil od zásad objektivity a vyváženosti. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy), žádá společnost Informační linky. a.s., IČ 242 00 077, sídlem 
Novodvorská 375/23 , 142 00 Praha 4 - Kamýk, o podání vysvětlení, dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stížnosti na reklamu na službu 1188 
odvysílanou dne 25. dubna 2013 od 11:19:32 hodin na programu Prima family, 
respektive podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla v reklamním spotu uvedena 
informace o ceně nabízené služby (o ceně hovoru za volání na danou telefonní linku) či 
informace o tom, kde může divák danou informaci zjistit. Rada stanovuje pro podání 
vysvětlení lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 25. června 2013 toto 
rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, ukládá provozovateli, 
CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 
00, pokutu ve výši 25 000,-Kč za porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním 
vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 
minut. Ve vysílání programu Nova dne 30. listopadu 2012 v časovém úseku od 01:00 do 
02:00 hodin bylo odvysíláno 748 sekund reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 28 
sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině vyhrazen 
reklamě a teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2013221. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 
Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2013221. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 25. června 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
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152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive 
příspěvku Volby do krajů a Senátu dne 12. října 2012 od 19:30 hodin na programu 
Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 25. června 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive 
reportáže s názvem Krajské a senátní volby 2012, dne 13. října 2012 od 19:30 hodin na 
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního 
řízení. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") rozhodla dne 25. června 
2013 vydat následující usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se šiřitelem 
reklamy, společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Praha 8, Na 
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, sp.zn. 2013/813/RUD/FTV, se přerušuje do doby 
skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení sp.zn. 5A 
50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

-  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 § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 25. června 2013 vydat 
následující usnesení: Správní řízení vedené z moci úřední se zadavatelem reklamy, 
společností KNOWLIMITIS Group a.s., IČ 24179396, sídlem Praha 10 - Vršovice, 
Rybalkova 375/59, PSČ 101 00, sp. zn. 2013/144/RUD/KNO se přerušuje do doby 
skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, 
které je vedeno při Městském soudu v Praze.  

-  Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a 
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, vydala dne 25. června 2013 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené se zadavatelem obchodního sdělení společností WALMARK, a.s., 
IČ: 00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, pro možné porušení 
ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít 
zadáním reklamy na produkt Urinal Akut, odvysílané v premiéře dne 17. 9. 2012 od 
6:07:47 hodin na programu Film+, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2013, 
č.j.: 3 A 173/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2009/1070/FOL/FTV, č.j.: LOJ/1688/2011 ze dne 17. 5. 2011, kterým byla provozovateli 
FTV Prima spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního 
deliktu, kterého se provozovatel dopustil tím, že označení sponzora LIGHTHOUSE 
GROUP (sponzor pořadu, mutace 3), odvysílané dne 13. července 2009 ve 21:19:00 
hod. na programu Prima televize, které bylo reklamou, jelikož pobízelo k nákupu 
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nemovitostí zdůrazňováním jejich kvalit (zmínka o „dokončených bytech", tedy o 
nemovitostech, které již jsou k prodeji, připravené na své nové majitele, zákazníky, 
přičemž tyto nemovitosti se nacházejí v ideálním prostření, „v centru a přírodě zároveň". 
Nabídka tedy vypovídá přímo o kvalitativních vlastnostech produktu-již dokončené byty, 
navíc s atraktivním hodnocením, že jsou „v centru i v přírodě zároveň"; na podtržení 
atraktivnosti nabídky slouží obrysová mapka Prahy s vyznačením lokality nabízených 
bytů, aby bylo jednoznačně jasné, kde se byty nacházejí), nebylo od ostatních částí 
programu zřetelně odděleno a jako reklama nebylo rozeznatelné.  

-  Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 
března 2013, č.j.: 3 A 173/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2009/1070/FOL/FTV, č.j.: LOJ/1688/2011 ze dne 17. 5. 2011, kterým byla provozovateli 
FTV Prima spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního 
deliktu, kterého se provozovatel dopustil tím, že označení sponzora LIGHTHOUSE 
GROUP (sponzor pořadu, mutace 3), odvysílané dne 13. července 2009 ve 21:19:00 
hod. na programu Prima televize, které bylo reklamou, jelikož pobízelo k nákupu 
nemovitostí zdůrazňováním jejich kvalit (zmínka o „dokončených bytech", tedy o 
nemovitostech, které již jsou k prodeji, připravené na své nové majitele, zákazníky, 
přičemž tyto nemovitosti se nacházejí v ideálním prostření, „v centru a přírodě zároveň". 
Nabídka tedy vypovídá přímo o kvalitativních vlastnostech produktu-již dokončené byty, 
navíc s atraktivním hodnocením, že jsou „v centru i v přírodě zároveň"; na podtržení 
atraktivnosti nabídky slouží obrysová mapka Prahy s vyznačením lokality nabízených 
bytů, aby bylo jednoznačně jasné, kde se byty nacházejí), nebylo od ostatních částí 
programu zřetelně odděleno a jako reklama nebylo rozeznatelné.  

-  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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 
15908, Na Žertvách 24/132, Praha 8, 180 00, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době 
spáchání jiného správního deliktu, kterého se měl dopustit odvysíláním obchodního 
sdělení LIGHTHOUSE GROUP (sponzor pořadu, mutace 3) dne 13. července 2009 ve 
21:19:00 hod na programu Prima televize, neboť nebylo prokázáno porušení zákona. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 As 148/2012 ze dne 
16. 5. 2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze 9 A 293/2011 ze dne 27. 6. 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady 
ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 2008/662/had/OGI, č. j.: had/6674/09 o uložení pokuty 
společnosti OGILVY ONE, a.s. ve výši 400 000,- Kč, jakožto zpracovateli reklamy, za 
porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním 
reklamy na humánní volně prodejný léčivý přípravek Ibalgin (mutace 3); premiérově dne 
18. 2. 2008 na programu Nova, a reprízované opakovaně na ČT1, ČT2, Nova a Prima 
televize do 16. března 2008, která neobsahovala zřetelnou výzvu k pročtení příbalové 
informace. 

-  Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a 
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 25. června 2013 
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností 
OGILVY ONE, a.s. se sídlem: Přívozní 2a, č.p. 1064, 170 00 Praha, vedené pro možné 
porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému 
mělo dojít odvysíláním reklamy na humánní volně prodejný léčivý přípravek Ibalgin 
(mutace 3); premiérově dne 18. února 2008 na programu Nova, a reprízované 
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opakovaně na ČT1, ČT2, Nova a Prima televize do 16. března 2008, neboť se porušení 
zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 147 00, proč nebylo v příspěvku „Kauza 
Cervanová“, odvysílaném na programu ČT24 v pořadu Kultura v regionech dne 2. 
března 2012 od 12:34 hodin, umožněno vyjádřit se oponentům Roberta Kirchhofa a 
Štefána Hríba, resp. proč do pořadu nebylo zařazeno vyjádření, které by v zájmu 
objektivity a vyváženosti vysvětlovalo důvody uložení pokuty slovenským regulátorem 
za odvysílání pořadu Pod Lampou.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00 Praha 4, k obsahu divácké stížnosti, jaké důvody 
jej vedly ke grafickému ztvárnění upoutávky na superdebatu prezidentských kandidátů, 
odvysílanou v pořadu Události dne 8. ledna 2013 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
způsobem, kdy kandidáti jsou seřazeni opticky tak, že postava Miloše Zemana má 
dominantní postavení v popředí a další kandidáti jsou v postupně se zmenšující podobě 
zařazeni za ním.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 147 00, zda záběry odvysílané jako 
obrazový doprovod přímého vstupu „Pokuta za chyby v dotovaných projektech“ v rámci 
pořadu Zprávy v 16 od 16:00 hodin dne 6. února 2013 na programu ČT24 byly použity 
jako ilustrační. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením Vydavatelství IN s. r. o. na dotaz Rady 
sp.zn.: 2013/135/LOJ/TEL, č.j. LOJ/1936/2013, z jakého důvodu a na jakém smluvním 
základě došlo k odvysílání informačního spotu o časopise IN! na programu TV NOE dne 
7. 10. 2012 v 15:48 a 17:48 hodin. 

-  Rada se seznámila s odpovědí provozovatele televizního vysílání CET 21 spol. s r. o. 
ze dne 31. května 2013 na dotaz Rady č.j. LOJ/1350/2013 ohledně naplňování § 32 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a § 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s nápravou vytýkaného stavu provozovatelem InzertMax s.r.o., IČ: 
28894880, sídlo: Perucká 2525/21b, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, který byl 
upozorněním na porušení zákona č.j. DRD/1510/2013, ident. 0280(2013), upozorněn na 
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že neposkytoval divákům programu Inzert TV snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání. 

-  Rada se seznámila se sdělením Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ve věci posouzení 
přípravku DECOLEN, se závěrem, že uvedený přípravek není léčivo. 

 

 

V Praze dne 27. 6. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


