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Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 30. 6. 2015  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání 
projednala 41 bodů programu. Seznámila s 42 stížnostmi diváků a posluchačů, rozhodla 
o zahájení jednoho správního řízení. Rada projednala na nařízených ústních jednáních 
žádosti společnosti O2 TV s.r.o. o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu O2 Sport šířeného prostřednictvím kabelových systémů, společnosti Nej 
Kanál s.r.o. o udělení licence k provozování televizního vysílání programu Infokanál 
NEJ-TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů a společnosti M.T.Z. s.r.o. o 
udělení licence k provozování televizního vysílání programu SADR AL IRAQ šířeného 
prostřednictvím družice. Zaevidovala  dva nové poskytovatele audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 145 zapsaných 
poskytovatelů těchto služeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení 
Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů OPAVA město 90,1 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 17 54 15 / 49 55 44 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. 
srpna 2015. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů OPAVA město 96,0 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 17 54 15 / 49 55 44 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. 
srpna 2015. 

-  Rada se seznámila s podněty upozorňujícími na možné porušení licenčních podmínek 
na programu Country MORAVA (č. j. 5398/2015) a Rádio Dálnice (č. j. 5447/2015) a 
rozhodla o zadání analýzy zaměřené na dodržování licenčních podmínek. 

-  Rada se seznámila s analýzou vydání pořadu Dvacet minut Radiožurnálu programu 
ČRo 1 Radiožurnál provozovatele Český rozhlas, ve sledovaném období od 27. 5. 2015 
do 9. 6. 2015. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu HELAX provozovatele HELLAX, spol., s r.o. 
z pondělí 25. 5. 2015 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MAX 
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha-Jinonice) dne 17. června 
2015, AZ Media a.s. (program ROCK MAX; 89,6 MHz Zlín) dne 17. června 2015, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; 100,6 MHz Liberec) dne 17. 
června 2015, M + M spol. s r.o. (program Fajn Rádio Agara; 98,1 MHz Chomutov) dne 
17. června 2015 a 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; 90,3 MHz Praha) 
dne 17. června 2015. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením JUDr. Filipa Wintera ve věci reklamy na lék 
Wobenzym, která byla odvysílána dne 13. května 2015 v 6:53:02 hodin, 7:39:34 hodin, 
8:00:51 hodin a 8:59:19 hodin na programu EVROPA 2 (105,5 MHz Votice). 
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

- Rada udělila provozovateli CE Media s.r.o, IČ: 03286592 se sídlem: Praha 1, 
Klimentská 1746/52 (licence sp. zn. 2015/1251/zem/CE, č.j. RRTV/502/2015-zem ze 
dne 3. února 2015) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání 
programu MŇAM TV šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a to v jeho rozšíření na celoplošné vysílání v 
Multiplexu 4, ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-
76629/2014-613/II.vyř. ze dne 22. června 2015, doručeného pod č.j. RRTV/5642/2015-
P dne 22. června 2015, dle žádosti č.j. RRTV/5394/2015-P ze dne 12. června 2015. 

-  Rada udělila provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 
95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, dle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č.j. sve/1519/08, ze dne 26. února 2008,a licenci, sp. 
zn.: 2014/379/FIA/AID, č.j.: FIA/3743/2014, ze dne 21. října 2014, spočívající v převodu 
68 ks akcií (akcie č. 1 až 34 a 101 až 134) na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě každé ve výši 10 000,- Kč (tj. 34% podíl na základním kapitálu, resp. na 
hlasovacích právech provozovatele), společnosti Vivaxis AG, se sídlem Műligässli 3, 
8598 Bottighofen, na Ing. Petra Bakuse, přičemž dojde ke změně seznamu akcionářů 
ve společnosti tak, že jediným akcionářem společnosti se stane Ing. Petr Bakus, dle 
podání ze dne 24. června 2015, č.j.: RRTV/5707/2015-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, se 
sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, 
o přerušení televizního vysílání z důvodu technických problémů programu ACTIVE TV, 
šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T od 1. června 2015 a o přerušení 
vysílání programu ACTIVE TV, šířeného prostřednictvím družice od 1. května 2015, dle 
oznámení provozovatele doručeného dne 4. června 2015, pod č.j.: RRTV/5137/2015-P.  

-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, se sídlem 
Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, správní 
řízení o odnětí licence k provozování programu ACTIVE TV, šířeného prostřednictvím 
družice (licence: sp. zn.: 2013/539/FIA/TV, č.j. : FIA/3741/2013 ze dne 20. srpna 2013), 
dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel po zahájení 
vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila tomuto 
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. 

-  Rada žádá společnost Media Broadcast a Digital Broadcasting s.r.o., o vyjádření ve 
věci oznámení provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 24 267 309, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, č.j.: RRTV/5137/2015-
P, ze dne 4. června 2015, o přerušení vysílání z důvodu technických problémů 
programu ACTIVE TV, šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T, licence: sp. 
zn.: 2012/800/FIA/TV, č.j.: FIA/1598/2013 ze dne 9. dubna 2013 a programu ACTIVE 
TV, šířeného prostřednictvím družice, licence: sp. zn.: 2013/539/FIA/TV, č.j. : 
FIA/3741/2013 ze dne 20. srpna 2013. 

-  Rada udělila provozovateli Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o, IČ: 
26318491, se sídlem Chodov, náměstí ČSM 1022/0, PSČ: 357 35, souhlas dle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
programu TV Chodov č.j. Ru/70/02/921 ze dne 5. března 2002, spočívající ve změně 
licenčních podmínek resp. dalších programových podmínek v rozsahu dle podání 
doručeného dne 8. června 2015 pod č.j. RRTV/5262/2015-P. 
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-  Rada se seznámila s oznámením společnosti O2 Family, s.r.o., IČ 242 15 554, se 
sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, v rozsahu podání 
doručeného 3. června 2015, č.j. RRTV/5130/2015-P.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost O2 Family, s.r.o., IČ 242 
15 554, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 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, a to se změnou zakladatelské listiny, a stanoví mu lhůtu k nápravě 15 
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2, 
Francouzská 4/75, PSČ 12000, registrace č.j. zem/4438/2010, spis. zn.: 
2010/1307/zem/Nej, ze dne 21. prosince 2010, dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
231/2001 Sb., změnu vkladu akcionářů, výše jejich obchodních podílů, způsobu 
rozdělení hlasovacích práv a seznamu akcionářů, v rozsahu podání ze dne 10. června 
2015, č.j. RRTV/5339/2015-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Nej TV a.s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2, 
Francouzská 4/75, PSČ 12000, zanikla ke dni 30. června 2015 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, č.j. zem/4439/2010, spis. zn. 2010/1308/zem/Nej, 
ze dne 21. prosince 2010, na základě žádosti ze dne 10. června 2015, č.j. 
RRTV/5339/2015-P. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ: 606 96 346 se 
sídlem Slušovice, Školní 234, PSČ 763 15, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: 
Ru/59/03/547 ze dne 18. února 2003, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončením vysílání programu 
Infokanál Malhostovice, k.ú. 690911 Malhostovice, okres Brno – venkov, ke dni 30. 
června 2015, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, dle žádosti ze dne 11. 
června 2015, č.j.: RRTV/5341/2015-P.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ: 606 96 346 se 
sídlem Slušovice, Školní 234, PSČ 763 15, registrace, č.j.: Rg/73/96 ze dne 12. 
listopadu 1996, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání zúžením výčtu katastrálních území a 
okresů, a to o k. ú. 690911 Malhostovice, okres Brno – venkov, ke dni 30. června 2015, 
dle žádosti ze dne 11. června 2015, č.j.: RRTV/5341/2015-P.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 
87, PSČ: 763 61 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní program Viasat Nature, v rozsahu 
dle podání č.j. RRTV/5338/2015-P ze dne 10. června 2015. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/196/RUD/ŠLÁ provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12. ledna 2015, 
respektive záznamu úseku vysílání tohoto programu v čase od 19:00 do 19:04 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu ČT24 ze dne 8. 4. 2015 od 10.00 do 
22.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Nova provozovatele vysílání CET 
21 spol. s r.o. ze dne 11. května 2015 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání 
byly do pořadu Tescoma s chutí odvysílaného dne 11. května 2015 od 11:51:44 na 
programu Nova zařazeny výrobky Tescoma. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání s 
pořadatelem Českého pivního festivalu 2015, společností PHOENIX PROMOTION, 
s.r.o., došlo k prezentaci daného festivalu v reportáži nazvané Pivní festival: 150 druhů 
piv na jednom místě, odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny dne 11. května 2015 
od 19:30 hodin na programu Nova, a zda tato prezentace byla protihodnotou za 
propagaci televizního programu fanda v rámci pivního festivalu. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o. dne 23. května 2015 v úseku od 8:43:21 do 22:00:04 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 ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 
24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání 
zařadil do pořadu Gondíci s. r. o., vysílaného 23. května 2015 od 16:25 hodin na 
programu Prima, pasáž s vyhlášením soutěže o ceny, které věnovalo Country Radio, a 
dále o vysvětlení, v čem spočívalo obsahové začlenění této pasáže, včetně injektáže 
loga Country Radia do obrazu, do průběhu pořadu, a nikoliv jen mechanické zařazení 
mimo kontext ostatního obsahu pořadu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Cesty krajem TV provozovatele 
Meridi s.r.o. ve dnech 10. a 11. května 2015. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Meridi s.r.o., IČ: 28147324, se sídlem Neplachova 2297/1, 
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
umožnil ve dnech 10. a 11. května 2015 divákům programu Cesty krajem TV snadný, 
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou 
název nebo jméno a identifikační číslo, adresa sídla, dále k údajům, které umožňují 
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada, ve smyslu § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 
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-  Rada se seznámila s analýzou programu Bučovický region provozovatele Miroslava 
Smejkala vysílaného v období 10. a 11. května 2015 v časovém úseku od 00:00 do 
24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Miroslava Smejkala, bytem 
Trávnická 555, 685 01 Bučovice, IČ: 74335782, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
byla do programu Bučovický region, vysílaného dne 10. a 11. května 2015 v čase 00:00 
– 24:00 hodin, zařazována videotextová smyčka, resp. reklama, kterou smyčka 
obsahovala. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Miroslava Smejkala, bytem 
Trávnická 555, 685 01 Bučovice, IČ: 74335782, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
bylo na programu Bučovický region, vysílaném dne 10. a 11. května 2015 v čase 00:00 
– 24:00 hodin, zajištěno vysílání reportáží „pro děti a mládež - pořad tvořený z 
příspěvků dětí a mládeže - reportáže z místních škol, zájmových kroužků, případně z 
vlastní audiovizuální tvorby", jak stanovují licenční podmínky, a zároveň z jakého 
důvodu nebyly v daném vysílání tohoto programu dodrženy licencí deklarované časy 
vysílání videoreportáží, resp. z jakých důvodů jsou zařazeny videoreportáže do vysílání 
programu častěji, než je uvedeno v licenčních podmínkách a naopak zde absentují 
časy, ve kterých by měly být vysílány „reportáže z místních škol, zájmových kroužků, 
případně z vlastní audiovizuální tvorby dětí“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy. 

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

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

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu VH 1 Classic European 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00–22:00 
hodin.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu C8 Czech 
Republic and Slovakia provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dnů 8. a 
9. 5. 2015 v časových úsecích od 20:00 do 02:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (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, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. 
června 2015 od 11:14 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor 
k vyjádření prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel 
pohledu zcela podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu 
dostatečně nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z 
oboru imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem 
stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit 
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postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 9. až 24. června 2015: Česká televize/ČT2 - pořad Nedej se plus, 
resp. reportáž Utajená data odvysílaná dne 7. června 2015 od 11:14 hodin; Česká 
televize/ČT1 - reportáž nazvaná "EP bude jednat o Orbánovi" odvysílaná v rámci 
pořadu Studio 6 dne 9. června 2015 od 5:59 hodin; Česká televize/ČT24 - nezařazení 
přímého přenosu vztyčení husitského praporu na Pražském hradě, údajná neobjektivita 
ve vztahu k informování o událostech na Ukrajině; Česká televize/ČT1 a ČT24 - 
zobrazování důchodců ve vysílání zpravodajských pořadů; Česká 
televize/nespecifikovaný program - nedostatečné informování o petici proti povinným 
imigračním kvótám; 4Life Direct Insurance Services/reklama Moji blízcí ; TELEPACE 
s.r.o./Tv NOE - pořad Skryté poklady: Vladimír odvysílaný dne 14. června 2015 od 
22:55 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - reportáž Byznys s kmenovými buňkami 
odvysílaná 13. května 2015 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin; Česká 
televize/nespecifikovaný program - záměr ČT odvysílat dokument Varšavská smlouva, 
odtajněné stránky; HENKEL ČR/reklama PUR POWER GREASE + CRUSTS a Czech 
Republic/reklama Vodafone Turbo Internet; Nespecifikovaný program/nespecifikovaný 
provozovatel - žádost o sjednocení hlasitosti reklam a pořadů; Různí 
provozovatelé/různé programy - častá shoda časů reklamních bloků na všech 
komerčních stanicích; Česká televize/nespecifikovaný program - minipořad Proč 
nakupovat na internetu; Česká televize/ČT :D -pořad Podcasts, epizoda Výlet do přírody 
odvysílaná 11. června 2015 od 17:44 hodin v rámci pořadu Planeta YO; 
Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - stížnost na sexuální tématiku 
seriálů; CET 21 spol. s r. o./Nova - film Hunger Games, vysílaný dne 20. červma od 
20:20 hodin; Nodus Technologies spol. s.r.o./Ulož.to LIVE - údajná audiovizuální 
mediální služba na vyžádání; Seznam.cz, a.s./Stream.cz - pořad Infobaden News, 
epizoda Ochranky z nákupních center míří na internet. Krade se všude; Česká 
televize/ivysilani - stažení brífinku hnutí Úsvit.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v příspěvku Byznys s kmenovými 
buňkami, odvysílaném dne 14. června 2015 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin na 
programech ČT1 a ČT2, v průběhu výstupu Vladimíra Holoubka viditelné logo Columna 
Centrum na počítačovém monitoru v pozadí a zda k prezentaci loga do příspěvku došlo 
za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, jakým způsobem může doložit 
tvrzení, která zazněla v reportáži Trochu jiní v rámci pořadu 168 hodin, odvysílaného 
dne 22. 2. 2015 od 21:35 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením šiřitele teleshoppingu Barrandov Televizní 
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, z 
jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize 
Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho 
textu zobrazeném po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 
Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání 
programu HBO Comedy (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, 
Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii), HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se 
sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, z jakého důvodu došlo dne 13. 
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února 2015 v čase od 10:00 do 24:00 hodin k odchylce od jazykových podmínek 
stanovených v licenci, která spočívá v absenci titulků příslušné jazykové mutace, a dále 
z jakého důvodu na dodaném záznamu vysílání obsahujícím pět souborů záznam 1 
(označený jako hbocomedy_ bg-hr-si-rs-me-bamk_2015-02-13_10.00-13.00) a záznam 
2 (označený jako hbo-comedy_bg-hrsi- rs-me-bamk_2015-02-13_13.00-16.00) na sebe 
nenavazují, přičemž záznam 1 končí filmem Disorderlies (děj není u konce) a záznam 2 
začíná animovaným filmem Frozen, nikoli však od jeho počátku, tedy zejména zda 
dodaný záznam odpovídá záznamu všech pořadů včetně dalších částí vysílání v 
odvysílané podobě, v jaké byl distribuován divákovi. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o. a 
WAKE spol. s r.o., ve věci obsahu stížnosti na obchodní sdělení Hemagel, které bylo 
odvysíláno dne 12. 5. 2014 od 17:55:40 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. května 
2015, č.j. 2 As 19/2015, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, č.j. 11A 17/2014, který zrušil 
rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2013, sp.zn. 2013/334/RUD/Par, č.j. 
RUD/5030/2013, kterým byla společnosti Partners Financial Services, a.s., jakožto 
zadavateli reklamy, uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že zadal do vysílání reklamu na 
finanční poradenství Partners, premiérově odvysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 
hodin na programu Nova Cinema, která je v rozporu s dobrými mravy, neboť 
nepřípustně využívá motiv strachu, když hrozí závažnými následky hladu a chudoby v 
důchodu, pokud nebude využito nabízené služby finančního poradenství.  

-  Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 
zákon č. 40/1995 Sb.) 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 30. června 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se 
společností Partners Financial Services, a.s., pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 
3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na finanční 
poradenství Partners, premiérově odvysílané dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na 
programu Nova Cinema, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod 
správního řízení. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 19. března 
2015 toto potvrzení: Poskytovatel UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, byl dne 30. června 2015 zapsán do 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 28. dubna 
2015 pod názvem videotéka My Prime, umístěná na internetové adrese 
https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele MAFRA, a.s., ze dne 15. června 2015 toto 
potvrzení: Poskytovatel MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 
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519/11, PSČ 150 00, byl dne 30. června 2015 zapsán do Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální 
mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 21. června 2015 pod názvem 
Playtvak.cz, umístěná na internetové adrese www.playtvak.cz. 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání iVysílání 
provozovatele Česká televize. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 7. 2015 

Martin Bezouška 

místopředseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


