Tisková zpráva z 14. zasedání, konaného dne 22. 7. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání
projednala 91 bodů programu. Seznámila s 39 stížnostmi diváků a posluchačů, rozhodla
o zahájení sedmi správních řízení. Rada na svém 14. zasedání uložila dvě pořádkové
pokuty.
Provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o. ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného
odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční
programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z rozhodnutí
Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn,
respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská televize a
proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–
18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od
00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne
17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.
Druhou pokutu rovněž provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o. ve výši 5 000 ,Kč, neboť bez řádného odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem
jsou plněny licenční programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z
rozhodnutí Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších
změn, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč
nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18.
ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00
hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17.
ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.
Rada na svém 14. zasedání udělila dvě licence. Společnosti JUKE BOX, spol. s r.o.
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W a
společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rock Radio prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických
parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W; Na 14. zasedání proběhla čtyři
veřejná slyšení v licenčních řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to prostřednictvím souborů technických
parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 100 W; Dačice 98,5 MHz / 250 W; Moravské
Budějovice 107,9 MHz / 100 W a sítě souborů technických parametrů Bílov 90,2 MHz /
50 W; Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W; Klimkovice 88,6 MHz / 50 W; Lipník nad
Bečvou město 90,2 MHz / 50 W; Hynčice 87,8 MHz / 50 W; Liberec Hanychov 103,3
MHz / 100 W a Ústí nad Labem-Předlice 101,2 MHz / 100 W
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
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technických parametrů Dačice 98,5 MHz / 250 W projednala se žadatelem otázky
týkající se navrhované programové skladby.
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W; Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W; Klimkovice 88,6
MHz / 50 W; Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W; Hynčice 87,8 MHz / 50 W;
Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W; Ústí nad Labem-Předlice 101,2 MHz / 100 W
projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem
licenčního řízení.
- Rada udělila JUKE BOX, spol. s r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 28 50 / 49 59
41 pro program Radio Čas Rock na dobu 8 let.
- Rada udělila Rádio Dobrý den, spol. s r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
15 15 13 / 49 56 45 pro program Rock Radio na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů
zamítla.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, MAX LOYD, s.r.o. IČ: 25111671, se sídlem
Wenzigova 1872/4, Praha, PSČ: 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu DANCE
RADIO (licence č.j. Ru/108/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Brno město 1 102,4 MHz
/ 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz /
100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítla žádost provozovatele
MAX LOYD, s.r.o. IČ: 25111671, se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha, PSČ: 120 00, o
udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu DANCE RADIO (licence č.j.
Ru/108/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Brno město 1 102,4 MHz / 100 W.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 PrahaVinohrady, identifikační číslo 26765586, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli RTV Cheb, k. s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb, identifikační číslo
18233651, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele podle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli LONDA spol. s r. o. se sídlem Na příkopě 22/859, 110 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 49241931, předchozí souhlas se změnou skutečností
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uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli Rádio Tep a. s. se sídlem Stroupežnického 2/1422, 400 01 Ústí nad
Labem, identifikační číslo 64049001, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli Rádio Student, s. r. o. se sídlem Gorkého 45/970, 602 00 Brno-Veveří,
identifikační číslo 26241790, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 60192682, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli MAX LOYD, s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 25111671, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli Rádio DUHA, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 25255924, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- Rada 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.“) zahajuje se zadavatelem reklamy, společností Noventis
s.r.o., IČO: 13694740, Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním reklamy na léčivý přípravek Kinedryl, odvysílané dne 25. dubna 2014 na
programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín) v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a
11:57:43 hodin, se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí být
formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem.
- 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.“) zahajuje se zadavatelem reklamy, společností Noventis
s.r.o., IČO: 13694740, Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním reklamy na léčivý přípravek Kinedryl, odvysílané dne 25. dubna 2014 na
programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín) v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a
11:57:43 hodin, se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat
informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku.
- 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
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jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se zadavatelem reklamy, společností Noventis
s.r.o., IČO: 13694740, Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, správní řízení z moci úřední,
neboť zadáním reklamy na léčivý přípravek Kinedryl, odvysílané dne 25. dubna 2014 na
programu KISS PUBLIKUM (90,3 MHz Zlín) v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a
11:57:43 hodin, se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat
zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení
příbalové informace.
- Rada udělila společnosti M + M spol. s r. o. se sídlem Stroupežnického 2/1422, 400
01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 18381120, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Fajn Rádio AGARA
na kmitočtu 98,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Chomutov na
dobu do 10. října 2025.
- Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem
Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, transformační
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program
Radio Beat na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Plzeň na dobu do 10. října 2025.
- Rada zamítla žádost společnosti Česká rozhlasová s. r. o. se sídlem Staré Sedlo 96,
398 07 pošta Orlík nad Vltavou, identifikační číslo 28067274, o udělení transformační
licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů pro
program Radio Orlík na kmitočtu 94,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Tábor, kmitočtu 96,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště České Budějovice, kmitočtu 95,5 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z
vysílacího stanoviště Česnovice-Suchá, kmitočtu 101,1 MHz o vyzářeném výkonu 25 W
z vysílacího stanoviště Milevsko, kmitočtu 94,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z
vysílacího stanoviště Orlík nad Vltavou a kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném výkonu 100
W z vysílacího stanoviště Písek na dobu do 10. října 2025 protože žádost nemá
předepsané náležitosti.
- Rada se seznámila s informací o vysílání rozhlasové stanice Radio Orlík.
- Rada žádá provozovatele Česká rozhlasová s. r. o. o vysvětlení, z jakého důvodu bylo
dne 25. 6. 2014 od 8.19 do 19.20 hod. přerušeno vysílání rozhlasové stanice Radio
Orlík.
- Rada informuje Český telekomunikační úřad, že provozovatel Česká rozhlasová s. r.
o. i po 18. 6. 2014 provozuje rozhlasové stanice Radio Orlík na základě licence udělené
Radou.
- Rada se seznámila s těmito podáními posluchačů, týkajícími se rozhlasového
vysílání, a zaslanými v období 23. června - 14. července 2014: stížnost posluchače (č.j.
5673/2014) na objektivitu pořadu "Jak to vidí" s ředitelem Psychiatrického centra Praha
- Národního ústavu duševního zdraví, Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc.,
FRCPsych., který byl odvysílán dne 11. června 2014 od 8:30 hod. na programu ČRo
Dvojka provozovatele Český rozhlas; stížnosti (č.j. 5512/2014, 5513/2014, 5518/2014,
5842/2014) skupiny posluchačů na neobjektivitu a vyváženost úseků vysílání programu
ČRo 1 - Radiožurnál dne 28.5., 20.6. a 29.5. a ČRo Dvojka dne 18.6., které se týkaly
spolku Slunce naděje, podvodných léčitelů a problematiky trestní odpovědnosti léčitelů
v české legislativě; stížnost (č.j. 5674/2014) posluchače na nedostupnost vysílání
programu ČRo 1 - Radiožurnál do zahraničí; stížnost (č.j. 5612/2014) posluchače na na
dramaturgii vysílání programu ČRo Plus; stížnost (č. j. 5559/2014) na údajně
neobjektivní reportáž vysílanou dne 28. května 2014 na programu Český rozhlas 1 –
Radiožurnál provozovatele Český rozhlas, která se týkala společnosti Slunce naděje
s.r.o. a pana Jiřího Suchého; stížnost posluchače na neobjektivitu úseků vysílání ze dne
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3. července 2014 na programu Český rozhlas 1 – Radiožurnál, které se týkaly
policejního náměstka Zlínského kraje Jaroslava Vaňka; stížnost (č.j. 5876/2014)
posluchače na údajnou neobjektivitu vysílání stanice ČRo 1 – Radiožurnál dne 21. a 22.
května a 6. června; stížnost (č. j. 5757/2014) posluchačky na reklamu na 25. Slavnosti
svijanského piva, jež byla dne 3. července v 6:49 hod. vysílána na programu RÁDIO
IMPULS (102,0 MHz Ústí nad Labem) a svým násilným obsahem měla být nevhodná
pro děti a dospívající.
- Rada se seznámila s následnými analýzami vysílání a částí vysílání provozovatelů:
pořad „Jak to vidí“ s ředitelem Psychiatrického centra Praha - Národního ústavu
duševního zdraví, Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., odvysílaný dne
11. června 2014 od 8:30 hod. na programu ČRo Dvojka provozovatele Český rozhlas a
shledala, že byl odvysílán v souladu se zákonem 231/2001 Sb.; části vysílání programu
ČRo 1 - Radiožurnál ze dne 28.5., 20.6. a 29.5. a části vysílání programu ČRo Dvojka
ze dne 18.6., které se týkaly spolku Slunce naděje, podvodných léčitelů a problematiky
trestní odpovědnosti léčitelů v české legislativě a shledala, že nedošlo k porušení
zákona č. 231/2001 Sb.; reportáž vysílaná dne 28. května 2014 na stanici Český
rozhlas 1 – Radiožurnál provozovatele Český rozhlas, která se týkala společnosti
Slunce naděje s.r.o. a pana Jiřího Suchého, a shledala, že reportáž byla odvysílána v
souladu se zákonem 231/2001 Sb.; části vysílání programu ČRo 1 - Radiožurnál ze dne
3. července 2014, které se týkaly policejního náměstka Zlínského kraje Jaroslava
Vaňka; reklama na 25. Slavnosti svijanského piva, jež byla dne 3. července vysílána na
programu RÁDIO IMPULS (102,0 MHz Ústí nad Labem) provozovatele LONDA spol. s
r. o. v 6:49 hod. a dále např. v 7:46 hod.
- Rada rozhodla o vypracování analýzy vysílání stanice ČRo 1 – Radiožurnál dne 21. a
22. května a 6. června.
- Rada se seznámila s analýzou programu CITY 93.7 FM provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. z pátku 20. 6. 2014 a soboty 21. 6. 2014 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
MEDIA BOHEMIA a.s. (Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 27. června
2014, EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 27. června 2014,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň,
program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha a program KISS PUBLIKUM; 90,3
MHz Zlín) dne 27. června 2014, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3
MHz Praha) dne 27. června 2014 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO
ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 27. června 2014.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 31/2014 –
27 ze dne 25. června 2014, který byl Radě doručen dne 10. července 2014 (č.j.
5958/2014) a kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti Radiospol, s.r.o. proti
rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 9 A 155/2013 - 36 ze dne 15. ledna 2014,
kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Radiospol, s.r.o. proti rozhodnutí Rady č.j.
STR/3126/2013, sp. zn. 2013/552/STR/Rad, kterým byla odmítnuta žádost
provozovatele Radiospol, s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/18/06
(program Rádio Čas Dyje), neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8As
18/2013-36 ze dne 11. 6. 2014, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze
čj. 10A 170/2012-46 ze dne 23. 1. 2013.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada prodloužila provozovateli SATT a.s., IČ: 60749105, sídlo: Žďár nad Sázavou,
Okružní 1889/11, PSČ: 591 01, podle § 12 odst. 8 zák. 231/2001 Sb., dobu platnosti
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licence, č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 , k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě
žádosti doručené dne 1. července 2014, č.j. 5608 ve znění doplnění č.j. 5750 ze dne 4.
července 2014.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438,
sídlo: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti zanikla dne 30.
června 2014 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. zem/3570/2011, sp.
zn.: 2011/854/zem/MTV, ze dne 1. listopadu 2011, k provozování televizního vysílání
programu Viacom BLINK! šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává
Rada osvědčení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli MF TV s.r.o., IČ 271 25 785, se sídlem Praha
4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, zanikla dne 30. června 2014 podle § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování digitálního televizního vysílání
programu Metropol TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T,
č.j. zem/2710/2013, spis. zn.: 2013/282/zem/MF, ze dne 11. června 2013, na základě
žádosti ze dne 30. června 2014, č.j. 5605. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení
dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele MF TV s.r.o., IČ 271 25 785, se
sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, podle § 32 odst. 1 písm.
s) zákona č. 231/2001 Sb., ze dne 30. června 2014, č.j. 5605, o ukončení vysílání
televizního programu Metropol TV ke dni 30. června 2014.
- Rada udělila provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se
sídlem Pardubice – Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas podle § 21
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení vysílání Informačního
kanálu Žacléř šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. 794244 - Žacléř,
okres Trutnov, ke dni 31. červenci 2014, v rozsahu dle žádosti ze dne 26. června 2014,
č.j. 5465.
- Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodloužila
žadateli AIDEM a.s., IČ 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ
615 00, lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence v délce do 60 dnů ode
dne doručení usnesení o prodloužení lhůty, dle žádosti ze dne 10. července 2014, č.j.:
5994.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ
292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, ze dne 17. června 2014, č.j.
5204, ve znění podání doručeného dne 7. července 2014, č.j. 5841.
- Rada žádá provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o
zapůjčení kontinuálního záznamu vysílání programu Studio LTV, licence spis. zn.:
2012/793/zem/Kab ze dne 18. prosince 2012, č.j. zem/4532/2012, ze dvou dnů, a to 21.
června a 1. července 2014.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, č.j. 5458, doručeným dne 25. června
2014, označeným jako žádost o vydání osvědčení, že se licenční podmínka týkající se
kvót pro evropskou produkci stala na základě fikce udělení souhlasu součástí licencí k
vysílání programu Prima love, a sděluje provozovateli, že v předmětné věci nenastala
ani nemohla nastat fikce udělení souhlasu, neboť o žádosti bylo rozhodnuto v zákonem
stanovené lhůtě, čímž byla zákonná 60 denní lhůta konzumována. Po zrušení
rozhodnutí soudem již tato zákonná lhůta neběží a neuplatní se ani institut fikce, ve věci
bylo již znovu rozhodnuto a žádost o vydání osvědčení je tedy zcela zjevně
bezpředmětná.
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- Rada v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
zastavila se společností STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 25919407, se sídlem
Pardubice - Polabiny, Kpt. Bartoše 409, PSČ 530 09, řízení o změně registrace č.j.
Rg/73/99, neboť žadatel vzal dne 4. července 2014 svoji žádost zpět.
- Rada se seznámila dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Praha 6 Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 se změnou ostatních skutečností uvedených
v přihlášce k registraci, (registrace sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne
18. března 2014), spočívající ve změně stanov společnosti, dle podání, č.j.: 5460 ze
dne 25. června 2014.
- Rada se seznámila dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., s oznámením
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se sídlem Praha 6 - Břevnov,
Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 se změnou ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci (registrace sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j.: Fia/645/08 ze dne 22.
ledna 2008), spočívající ve změně stanov společnosti, dle podání, č.j.: 5461 ze dne 25.
června 2014.
- Rada se dle § 29 odst 3 zákona č. 231/2011 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s. , IČ 24738875, sídlo: Praha 6, Skokanská
2117/1, PSČ: 169 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2 a
DAB, sp.zn. 2013/736/FIA/Čes č.j. fia/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření v Regionální síťi 8 DVB-T o české
televizní programy SPORT 5 a TV Noe, v rozsahu dle podání č.j. 5664 doručeného dne
2. července 2014.
- Rada se dle § 29 odst 3 zákona č. 231/2011 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ: 28991800, sídlo: Praha 7, Ortenovo nám.
1571/15a, PSČ: 170 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn.
2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně
programové nabídky, a to ve vyřazení z nabídky programu METROPOL TV a v
rozšíření programové nabídky o český televizní program PRAHA TV, v rozsahu dle
podání č.j. 5749 doručeného dne 4. července 2014.
- Rada se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny k problematice migrace
DVB-T na DVB-T 2, konaného dne 30. června 2014 na ČTÚ.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/547/RUD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvku pojednávajícího o výsledcích
jednání zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví ČR, odvysílaného dne
14. dubna 2014 od 18:55 hodin na programu Prima.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/415/LOJ/FTV provedla dokazování
zhlédnutím audiovisuálního záznamu pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce odvysílané
dne 25. března 2014 od 17:40 hodin na programu Prima COOL.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/602/had/OSK, vedeného se
zadavatelem obchodního sdělení OSKAR - salus s.r.o., IČ: 26472651, provedla důkaz
zhlédnutím obchodního sdělení, teleshoppingu propagujícího potravinu - doplněk stravy
„Lecitamin“, premiérově odvysílaného dne 30. března 2014 v čase 13:02:56 hodin v
rámci teleshoppingového bloku Nedělní receptář EXTRA.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/600/had/EUR, vedeného se
zadavatelem obchodního sdělení EUROCAT, spol. s r. o., provedla důkaz zhlédnutím
obchodního sdělení "Gelmodel“, premiérově odvysílaného dne 17. března 2014 v čase
18:22:05 hodin na programu ŠLÁGR TV.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/617/DRD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu zpravodajského příspěvku s názvem „Vojenská přehlídka vyvolává

7

strach“, odvysílaného v rámci pořadu Televizní noviny ze dne 9. května 2014 od 19:30
hodin na programu NOVA, a dvou příspěvků, které v daném pořadu bezprostředně
následovaly a dotýkaly se témat krize na Ukrajině a oslava Dne vítězství.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/472/LOJ/CET provedla dokazování
zhlédnutím audiovisuálního záznamu obchodního sdělení "Peugeot", odvysílaného dne
3. února 2014 od 20:24:47 hodin na programu Nova.
- 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., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ
152 00, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předložil Radě obchodní
smlouvy, na jejichž základě došlo k zařazení obchodního sdělení "Peugeot" do vysílání
na programu Nova dne 3. února 2014 od 20:24:47 hodin.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/536/DRD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reportáže s názvem Na vaší straně, odvysílané v rámci pořadu
Televizní noviny ze dne 15. prosince 2013 od 19:30 hodin na programu NOVA.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/607/DRD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 odvysílaného dne 8. května
2014 od 20:20 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Duha
provozovatele Karla Soukupa, IČ 12870188, bytem Na cechu, Mírová 127, 357 35
Chodov, v období 18.–19. května 2014 v čase 00:00-24:00 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 Karla Soukupa, IČ 12870188, bytem Na cechu, Mírová 127, 357 35
Chodov, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které
provozovateli televizního vysílání ukládá povinnost umožnit divákům snadný přímý a
trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název
nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické
osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresu
podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny. Internetové
stránky jím provozovaného televizního programu Duha umístěné na adrese
http://www.tv-duha.cz uvádějí základní údaje (přičemž chybí identifikační číslo) týkající
se společnosti Story s.r.o., která však není provozovatelem daného televizního
programu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
- 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 Karla Soukupa, IČ 12870188, bytem Na cechu, Mírová 127, 357 35
Chodov, o podání vysvětlení, zda byly nabídky naučně – relaxačního víkendu v
Karlových Varech a Letních astronomických táborů odvysílány dne 18. a 19. května
2014 v rámci videotextu na programu Duha za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu KTK provozovatele
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. od 00:00 do 24:00 hodin ze dne 18. a 19. května
2014.
- 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 Kabelová televize Kopřivnice,
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s.r.o., IČ 60318988, sídlem Záhumenní 1152, Kopřivnice, PSČ 742 21, o podání
vysvětlení, jakým způsobem jsou na programu KTK od sebe odlišeny a odděleny
komerční reklamní spoty, soukromá inzerce a sdělení související s vlastní propagací
provozovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu INFO - Dambořice
provozovatele KabelSat s.r.o. od 00:00 do 24:00 hodin ze dne 18. a 19. května 2014.
- 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 KabelSat s.r.o., IČ 26883104,
sídlem Křížanovice 217/0, PSČ 685 01, o podání vysvětlení, zda záznam, který
provozovatel poskytl na žádost Rady č. j. BUR/1818/2014, plně odpovídá obsahem a
rozsahem (stopáží smyčky) odvysílanému programu v daném časovém období.
- 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 KabelSat s.r.o., IČ 26883104,
sídlem Křížanovice 217/0, PSČ 685 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem
zpřístupňuje divákům informaci vyplývající z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s analýzou interaktivních soutěží provozovaných v rámci
teleshoppingových bloků s názvy Kvíz a Sexy výhra odvysílaných na programu ACTIVE
TV a v rámci teleshoppingového bloku s názvem Sexy game odvysílaného na
programech Óčko a Óčko Gold ve dnech 24. 4. 2014 - 29. 5. 2014 od 00.00 do 24.00
hodin.
- 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 dne 22. července 2014 zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00
Praha 1 - Staré Město, správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku uvozeného
znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 16. 5. 2014 od 19.30
hod. a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive
klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla
audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp.
odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji
soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly
chápány jako neplatné, a do konečného výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo
možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď ukázala a kdy byly
chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí
předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn.
zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou
považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící
odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl
šanci na výhru.
- 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.
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40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 22. července 2014 zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00
Praha 1 - Staré Město, správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku, který byl
odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 5. 2014 od 01.00 hod. a který může být
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní
praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a
to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba,
prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako
správná odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena
konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí na tom, v jakých
jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit o nejvyšším
čísle vzhledem k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky rychlosti.
Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou
sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou,
přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku
označena jako správná, nemá šanci na výhru.
- 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 dne 22. července 2014 zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00
Praha 1 - Staré Město, správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku uvozeného
znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30
hod. a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive
klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla
audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení
správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, kterou
nemohl soutěžící odkrýt, neboť odpověď číslo 558 neodpovídá součtu litrů uvedených
na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu všechny odhalitelné nepravidelnosti. Spotřebitel tak
může na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí,
které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby
sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože
vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku
označena jako správná, nemá šanci na výhru.
- Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět k prošetření porušení herního řádu
soutěže provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Kvíz odvysílaného
dne 15. května 2014 od 06:45 hodin na programu ACTIVE TV, jehož provozovatelem je
společnost TV CZ s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.
- 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 pořadů Sexy výhra a Kvíz,
odvysílaných v období od 24. 4. 2014 do 29. 5. 2014 vždy od 00.00 do 24.00 hodin na
programu ACTIVE TV, v jejichž průběhu byli diváci lákáni k telefonickému volání (za
cenu 90 Kč za minutu hovoru) za účelem možného získání peněžité výhry, kdy diváci
měli správně odpovídat na soutěžní otázky, avšak odhalení správných odpovědí bylo
buď zcela vyloučené, nebo bylo založeno na takové racionálně neuchopitelné
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podmínce, aby soutěžící neměli šanci ji odkrýt a získat tak výhru. Tím docházelo k
možnému podvodu na divácích, neboť ti nemohli správným zodpovězením hádanky
získat slibovanou výhru, a tímto jednáním mohla být soutěžícím způsobena škoda vyšší
než nepatrná.
- Rada se seznámila s analýzou filmu Andělé a démoni, odvysílaného dne 14. června
2014 od 20.20 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2014.
- 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele, společnost Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení k obchodnímu sdělení „Florian“, premiérově odvysílanému dne 25. května
2014 v čase 20:10:48 hodin na programu Televize Barrandov. Rada žádá o vysvětlení,
o jaké obchodní sdělení se jedná.
- 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele, společnost Stanice O, a.s., IČ:
26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00, o podání
vysvětlení k obchodnímu sdělení „MALIBU“, odvysílanému dne 6. června 2014 v čase
10:10:40 hodin na programu O („Óčko“). Pokud se skutečně jedná o označení sponzora
programu, jak je ve vysílání explicitně vyjádřeno, Rada žádá o vysvětlení, z jakého
důvodu v jeho rámci zcela absentují povinné informace dle § 53 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb., v jehož ustanovení je uvedeno: „Provozovatel vysílání sponzorovaného
programu je povinen oznámit sponzorování programu a zřetelně označit jméno nebo
název sponzora a uvést hlavní předmět jeho činnosti. Oznámení o sponzorování
programu nesmí být vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a
bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu.". V souvislosti s výše
uvedeným žádá Rada zároveň o vysvětlení, z jakého důvodu bylo obchodní sdělení
„MALIBU“ odvysíláno v průběhu pořadu „ÓČKO HITY“, kde bylo zařazeno
bezprostředně po konci hudebního klipu a před předělem/upoutávkou s motivem
„MALIBU IBIZA PARTY HOLIDAY“.
- Rada postupuje ČOI k posouzení dle svých kompetencí obchodní praktiku
propagovanou v rámci reklamního spotu „Wellbid.com“, který byl premiérově odvysílán
dne 13. května 2014 v čase 17:20:39 hodin na programu NOVA, respektive
prezentovanou v rámci internetových stránek www.wellbid.com. Jedná se o nabídku
výher/vydražení zboží, která je podmíněna zakoupením tzv. Balíku Bidů za určitou
finanční částku.
- 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy, společnost Reckitt Benckiser
(Czech Republic), spol. s r.o., IČ: 41695518, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151,
PSČ 130 00, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení „Scholl“, premiérově
odvysílanému dne 5. května 2014 v čase 9:21:42 hodin na programu fanda, v jehož
rámci byly propagovány produkty „Scholl Kúra na nehtovou mykózu“ a „Scholl Sprej na
odstranění bradavic“. Rada žádá o vysvětlení, o jakou kategorii produktů se v tomto
případě jedná.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období květen 2014, která pokrývala úseky následujících programů v
těchto dnech a v těchto časech: MF TV s.r.o./ Metropol TV 4. května 2014 18:00 24:00, 5. května 2014 18:00 – 24:00; POLAR televize Ostrava, s.r.o./ POLAR 5. května
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2014 14:00 – 22:00; Regionální televize CZ s.r.o./ regionalnitelevize.cz 6. května 2014
10:00 – 16:00, 12. května 2014 00:00 – 06:00; AIDEM a.s./ Brno TV 7. května 2014
10:00 – 24:00; ČESKÁ TELEVIZE/ ČT Sport 9. května 2014 14:00 – 24:00, 10. května
2014 12:00 – 24:00, 11. května 2014 12:00 – 24:00; 13. května 2014 12:00 – 24:00, 15.
května 2014 12:00 – 24:00, 16. května 2014 12:00 – 24:00, 17. května 2014 12:00 –
24:00, 18. května 2014 12:00 – 24:00; Stanice O, a.s./ Óčko GOLD 13. května 2014
10:00 – 22:00; CET 21 spol. s r.o./ Nova sport 13. května 2014 19:00 – 24:00, 19.
května 2014 18:00 – 24:00; Stanice O, a.s./ O (Óčko) 15. května 2014 10:00 – 24:00,
23. května 2014 18:00 – 02:00, 26. května 2014 12:00 – 24:00; CET 21 spol. s r.o./
NOVA 15. května 2014 16:00 – 24:00, 19. května 2014 18:00 – 22:00; ČESKÁ
TELEVIZE/ ČT24 17. května 2014 12:00 – 24:00, 20. května 2014 11:00 – 22:00, 22.
května 2014 12:00 – 22:00; ČESKÁ TELEVIZE/ ČT 1 19. května 2014 12:00 – 15:00;
Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov 24. května 2014 12:30 – 00:30, 26.
května 2014 18:00 – 02:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ ŠLÁGR TV 20:00 – 02:00; THE
WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/ DISNEY CHANNEL 30.
května 2014 12:00 – 22:00.
- 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. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu Kriminálka Miami IV (18) dne 15. května 2014 od 17:35 hodin na
programu NOVA 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
podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, které mají
potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí
a jeho následků. Jedná se především o scénu zobrazující násilí, kdy je značně
naturalistickým a sugestivním způsobem, včetně zvukových efektů, rozsekávána část
lidského těla (1:15 minut od začátku pořadu) a scény prezentující následky násilí, kdy je
detailně snímáno torzo mrtvého těla v pokročilém stádiu rozkladu na místě činu (05:09
minut od začátku pořadu), či na pitevním stole (07:18 minut od začátku pořadu). Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele MF TV s.r.o., IČ: 27125785, se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00
Praha 4 - Modřany, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu ExtreMan dne 4. května 2014 od 19:44 hodin na programu
Metropol TV, neboť tento pořad, jež je pořadem s umístěním produktu, nebyl jako
takový označen způsobem, jež vyžaduje zákon. Pořad byl poprvé symbolem
znázorňujícím umístění produktu označen až po 29 minutách od jeho začátku, na
počátku rozhovoru s M. Křížem, zástupcem Copy General. Následovala označení na
konci první části rozhovoru, na počátku a na konci vložené reportáže z prostředí
provozovny Copy General, a na konci rozhovoru. Označeny tedy byly pouze pasáže
obsahující umístěný produkt (Copy General), nikoli pořad jako celek (na jeho začátku,
konci a po přerušení reklamou), jak ukládá zákon. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele MF TV s.r.o., IČ: 27125785, se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00
Praha 4 - Modřany, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním pořadu ExtreMan dne 4. května 2014 od 19:44 hodin na
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programu Metropol TV, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt
(Copy General) a prakticky nabádal k nákupu zmiňovaných služeb. Pořad obsahuje
reportáž, která je koncipována jako návštěva provozovny Copy General, a v jejímž
rámci jsou prezentovány technologie, jež tato firma užívá. I když se pořad i před
uvedením hosta z Copy General věnoval tématu fotografování (do studia byla pozvána i
sportovní fotografka), takovéto uchopení tématu již vybočuje z dějového kontextu.
Konkrétní přístroje, které má společnost k dispozici, jsou detailně popisovány, přičemž
jsou zdůrazňovány jejich kvality (fotorealistické tiskárny). Tímto postupem tak dochází k
nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu. Moderátor také hosta pobízí, aby sdělil
bližší informace o možnostech užívání služeb, přičemž ten tyto údaje vzápětí dodává
(„Kdy tam probíhá vlastně ta komunikace nebo jakým způsobem probíhá ta komunikace
s klientem, já napíšu e-mail, vy mi odešlete nebo voláte nebo jak to funguje?“ „Většinou
to probíhá, tak jak říkáš, přijde nějaká fotka s nějakým popisem vlastně zadání, na tom
operátorovi vlastně potom je vlastně, aby zjistil ty detaily, který potřebuje vědět, proto,
aby moh vybrat to nejvhodnější řešení, tak aby vyhovovalo tomu zadavateli“). Tato
pasáž je tak v podstatě návodem, jak realizovat nákup příslušných služeb, tedy
nabádáním k nákupu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno Židenice, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Ptáme se za vás dne 7. května 2014 od 14:35 hodin na
programu Brno TV, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt
(společnost Rent-Pharm a její výrobek Imunocomplex) a prakticky nabádal k nákupu
zmíněného výrobku. K nepatřičnému zdůrazňování umístěného produktu došlo tím, že
lékárnice, která byla do pořadu pozvána, a to za aktivního přispění moderátora, detailně
prezentovala přípravek na posílení imunity Imunocomplex. Sám moderátor také již na
začátku pořadu podrobně představil samotnou společnost Rent-Pharm. Tyto pasáže se
vymykají dějovému kontextu pořadu, jehož cílem je v dané epizodě tematizovat
problematiku imunity. Umístěný produkt byl také v pořadu prezentován způsobem, který
lze pokládat za nabádání k nákupu, jelikož moderátor na začátku pořadu výslovně uvedl
adresu webových stránek internetového obchodu společnosti Rent-Pharm, což značí
snahu přimět diváky zmiňované stránky navštívit a jejich prostřednictvím zakoupit zboží.
Za nabádání k nákupu pak lze považovat i propagační výrok lékárnice, který asociuje
scénu z reklamního spotu („Doporučujeme Imunocomplex, to je náš jedinečný výrobek,
naší firmy, vyvinut ve spolupráci s několika předními českými výzkumnými pracovišti,
má ověřenou účinnost, lékařskou studií.“). Deklarované téma, imunita, které mělo být v
pořadu diskutováno s odborníkem, se tak jeví pouze jako záminka k prezentaci firmy
Rent-Pharm a jejího výrobku, přípravku na posílení imunity, Imunocomplexu. Tímto
jednáním tak došlo k porušení pravidel pro umísťování produktu, jež ukládá zákon.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno Židenice, na porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Ptáme se za vás dne 7. května 2014 od 14:35 hodin na programu
Brno TV, neboť tento pořad obsahoval obchodní sdělení podporující chování ohrožující
zdraví. Do pořadu byl zařazen umístěný produkt, doplněk stravy Imunocomplex, který
však byl moderátorem prezentován jakožto humánní léčivý přípravek („My jsme se na
začátku našeho povídání dotkli léku vaši společnosti Rent-pharm, který se jmenuje
Imunocomplex. Pojďme se o něm bavit trochu více, protože pro naše diváky je to
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možná ještě zatím neznámý lék.“), přičemž toto tvrzení nebylo v průběhu pořadu
moderátorem ani pozvanou lékárnicí uvedeno na pravou míru. Oslovená odbornice
naopak již na začátku odkazovala na údajně provedenou „lékařskou studii“
(„Doporučujeme Imunocomplex, to je náš jedinečný výrobek, naší firmy, vyvinut ve
spolupráci s několika předními českými výzkumnými pracovišti, má ověřenou účinnost,
lékařskou studií.“), což mylný předpoklad, že se v případě Imunocomplexu jedná o lék,
posiluje. Na základě informací uvedených v pořadu tak může být přípravek
Imunocomplex diváky (potažmo pacienty) považován za léčivo, nikoli za doplněk stravy,
kterým ve skutečnosti je. Nastalá situace pak může u zmíněných osob zapříčinit
zanedbání léčby onemocnění spojených s oslabením imunitního systému, jelikož se
mohou mylně domnívat, že užíváním Imunocomplexu svoje onemocnění léčí. Doplňky
stravy jsou ale pouze potravinami, žádné léčebné účinky negarantují. Tímto způsobem
(poskytováním informací, jež mohou vést k zanedbání léčby) tak může docházet k
podpoře chování ohrožujícího zdraví. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
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 ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se
sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání spolupracuje se společnostmi AŽD Praha s.r.o., Energie –
stavební a báňská a.s. a KD systém s.r.o. (Rybářská bašta), resp. o jaký druh
spolupráce se jedná v případě zmínění těchto společností v rámci závěrečných titulků
následujících pořadů odvysílaných 7. května 2014 na programu Brno TV: AŽD Praha
s.r.o. – pořady Dáma z cimbuří (od 11:29 hodin), Kavárenský povaleč (od 11:59 hodin),
10 brněnských nej (od 13:03 hodin), Pomocníci v domácnosti (od 13:31 hodin), Slavné
vily (od 13:40 hodin), Zdraví a štíhlí (od 14:01 hodin), Brněnské ulice (od 15:06 hodin),
In design (od 15:16 hodin), Liga výjimečných (od 17:06 hodin), Gurmán (od 17:30
hodin), Jihomoravské železniční tratě a nádraží (od 18:01 hodin), Poutní místa (od
18:42 hodin), Za pivem (od 19:47 hodin), Taje alternativní medicíny (od 21:10 hodin);
Energie – stavební a báňská a.s. – pořad Wellness světem vládne (od 17:45 hodin); KD
systém s.r.o. – pořad Splávek (od 16:51 hodin). A dále, z jakého důvodu užívá pro
označení sponzoringu pořadu Kam za kulturou odvysílaného dne 7. května 2014 od
10:44 hodin na programu Brno TV, jež sponzoruje společnost AŽD Praha s.r.o.,
terminologie „sponzor rubriky“, vzhledem k tomu, že zákon o vysílání hovoří pouze o
kategoriích „sponzor pořadu“ a „sponzor programu“. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno Židenice, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu In design dne 7. května 2014 od 15:16 hodin na programu Brno TV,
který nebyl na svém konci zřetelně označen jako pořad obsahující umístění produktu,
dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Rada stanovila 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 ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Stanice O, a. s., IČ 26509911,
sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, na
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základě jakých smluvních ujednání je pořádána soutěž „Malibu Ibiza party“, jež byla
inzerována na programu O (Óčko) dne 23. května 2014 od 21:51 hodin, a dále pak v
22:54 a 23:52 hodin. A dále, jaké herní podmínky se k této soutěži vztahují. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Barrandov Televizní Studio, a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého
nám. 322, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Televize Barrandov dne 26. května 2014 v
18:29 hodin odvysílal označení sponzora programu E.ON, které bylo odvysíláno
bezprostředně před začátkem zpravodajské relace Naše zprávy, což zákon
neumožňuje. Tímto jednáním mohli být diváci uvedeni v omyl ohledně povahy
sponzorského vzkazu, jelikož se mohli domnívat, že se jedná o sponzora pořadu Naše
zprávy. Případná záměna je o to závažnější, že sponzorování zpravodajských pořadů
zákon o vysílání zakazuje. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
- 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 dne 22. července 2014 zahájit se šiřitelem
reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy betat-home.com, odvysílané na programu Nova sport dne 19. května 2014 v 18:26 hodin, a
dále tentýž den v 19:10, 19:39, 20:08, 21:17 a 22:13 hodin, se dopustil možného
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama
zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující
herní službu, která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s
ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her
nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. května 2014 od 13:10
hodin jako součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. minuty pořadu)
prezentovány ceny, jež je možno prostřednictvím soutěže získat, konkrétně pak míč
značky Wilson a poukaz v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Kittfort Praha, a zda se v
těchto případech jednalo o umístění produktu. Pořad nebyl označen jakožto pořad
obsahující umístění produktu, zmíněné společnosti byly identifikovány pouze jakožto
jedni ze sponzorů pořadu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, a
zaslanými v období 23. června - 14. července 2014: Česká televize - ČT1 - Reportéři
ČT - 16.6.2014 - 21.40 hodin; Stížnost na údajnou neobjektivitu reportáže s názvem
„Solární kauza šéfky ERÚ“. CET 21 spol. s r.o. - SMÍCHOV; Stížnost na reklamní spot
propagující jogurty Matylda. Stěžovateli se nelíbí, že ve spotu mj. zazní slova „ty krávo,
ty krávo“. Česká televize - ČT1 - Máte slovo - 26.6.2014 - 21.25 hodin; Stížnost na
údajnou neobjektivitu. Čeká televize - ČT2 - Dobré ráno - 10.7.2014 - 6.00 hodin;
Stížnost na údajné neoprávněné použití státního znaku. Česká televize - ČT1, ČT24 -
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Události - 8.7.2014 - 19.00 hodin; Stížnost na zpravodajství. Nespecifikovaný
provozovatel; Používání výrazu „facebook“. Nespecifikovaný provozovatel; Údajně
nevhodné reklamy vkládané do reklamních bloků mezi dětskými pořady. CET 21 spol. s
r.o. - různé programy; Stížnosti na reklamní spot na prostředek Clavin. Jde o celkem 5
stížností. Další 1 stížnost se týká reklamy na kondom značky Durex. Česká televize ČT24 - Události, komentáře - 30.6. - 22.00 hodin; Stížnost se týká rozhovorů o kauze
Jany Nagyové. Česká televize - ČT1, ČT24 - Události - 17.6.2014 - 19.00 hodin; Dvě
stížnosti na reportáž o podvodných léčitelích. Různí provozovatelé – obecná stížnost na
vysílání reklam. Česká televize - ČT24 - nespecifikovaný čas; Stížnost na údajnou
propagaci závodu Diamond Race. ŠLÁGR TV, spol. s r.o. - ŠLÁGR TV - 22.6. - 1.00
hodin; Stížnost na hudební klip skupiny Peterka a spol., který je údajně xenofobní. TV
CZ s.r.o. - ACTIVE TV - 23.6.2014 - 23.00 hodin; Stížnost na interaktivní část vysílání.
Česká televize - ČT24 - Události, komentáře - 20.6.2014 – 22.00 hodin; Stížnost na
rozhovor s poslancem Jakubíkem. Česká televize - ČT1 - Reportéři ČT - 24.3. a 23.6.
2014 - reportáže o životním osudu Jiřího Trepery. TV CZ s.r.o. - ACTIVE TV - 13.7.2014
- 1.55 hodin; Stížnost na údajnou pornografii. HBO Europe s.r.o. - HBO (Rumunsko a
Moldávie) - 31. 5. 2014 - 23:05 hodin; Stížnost z Rumunska postoupená tamním
regulátorem. MTV NETWORKS s.r.o. - MTV Polska; Stížnost na seriál „Warsaw Shore
– Ekipa z Warszawy od polského regulátora. Česká televize - bez konkrétního
časového určení a bez udání konkrétního pořadu; Pisatelka obviňuje ČT z
antisemitismu. Česká televize – stížnost na údajně absentující informaci ve sportovním
zpravodajství. CET 21 spol. s r.o. - NOVA - Terminátor - 11.7.2014 - 22.00 hodin;
stížnost na údajně příliš hlasitou reklamu.Jihočeská telekomunikační s.r.o. - Třeboňská
lázeňská televize; Údajná neobjektivita ve vysílání. CET 21 spol. s r.o. – NOVA, POLAR
televize Ostrava, s.r.o. – POLAR; Stížnost na údajnou reportáž o kriminálním činu.
EuroNews; Žádost o vysílání programu EuroNews v češtině.
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 27383, se sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00
Praha, o podání vysvětlení, na jakých konkrétních vstupních informacích bylo založeno
tvrzení reportéra v pořadu Reportéři ČT, který byl odvysílán dne 16. června 2014 od
21:39 hod., konkrétně v reportáži s názvem „Solární kauza šéfky ERÚ“, že „Alena
Vitásková s Michaelou Schneiderovou v podstatě pomohly svým známým“ (v čase
21:48:09 hod.) A dále, z jakého důvodu byl ve stejném pořadu, resp. reportáži, v čase
21:53:11 hod., údajný klíčový důkaz o nezákonnosti udělení licencí Zemkovým
elektrárnám ještě před jejich dokončením podložen informacemi vycházejícími z
anonymního zdroje. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 22. července
2014 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456,
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, souhlas se změnou licenčních podmínek
licence k provozování zemského televizního vysílání programu Nova č.j. 001/1993, a
rovněž licence k provozování televizního programu Nova šířeného prostřednictvím
družice č.j. zem/7962/08, spočívající ve změně vysílacího schématu programu Nova, a
to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 7. července 2014, č.j.5780/2014.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. b) a d), s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.")
a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č.
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500/2004 Sb.") vydala dne 22. července 2014 toto rozhodnutí: Rada vydává
provozovateli Chello Central Europe s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3,
PSČ 186 00, IČ 271 12 501, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k
provozování televizního vysílání programu MEGAMAX ROMANIA sp.zn.
2012/601/FIA/Che, v části týkající se změny časového rozsahu vysílání a změny znění
Dalších programových podmínek, a to dle části 1. a 2. žádosti provozovatele doručené
Radě dne 16. června 2014, č.j. 5153/2014, ve znění doplnění žádosti ze dne 26. června
2014, č.j. 5508/2014.
- Rada neudělila provozovateli Chello Central Europe s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 271 12 501, souhlas se změnou licenčních podmínek
licence k provozování televizního vysílání programu MEGAMAX ROMANIA sp.zn.
2012/601/FIA/Che, v části týkající se změny licenčních podmínek stanovujících podíl
vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, dle části 3. žádosti
provozovatele doručené Radě dne 16. června 2014, č.j. 5153/2014, ve znění doplnění
žádosti ze dne 26. června 2014, č.j. 5508/2014, neboť požadovaná změna je v rozporu
s podmínkami, za kterých byla původně licence udělena, a tedy požadovaná změna by
vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 3, věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť licence k vysílání programu MEGAMAX ROMANIA byla Radou udělena právě s
podmínkou, že ve vysílání tohoto programu bude pro evropskou tvorbu vyhrazen podíl
minimálně 50% celkového vysílacího času, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem na
základní programovou specifikaci programu a další programové podmíky programu
MEGAMAX ROMANIA (animované seriály pro děti, dobrodružné, akční, fantazijní a
humorné pořady), umožňující zařazovat do vysílání programu široké spektrum
animovaných pořadů různých proveniencí, není pro provozovatele objektivně
neproveditelné vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času
programu.
- Rada, jakožto ústřední správní úřad 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 22. července 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61
Třinec, IČ: CZ00536016, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt „Marťánci“,
odvysílaného dne 13. 9. 2013 v čase 21:53:18 hodin na programu NOVA, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada, jakožto ústřední správní úřad 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 22. července 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61
Třinec, IČ: CZ00536016, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt Lutein Forte 20
mg dne 26. října 2013 v rámci teleshoppingu Tipy ptáka Loskutáka - Tipy pro zdraví v
čase 17:44:51 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada, jakožto ústřední správní úřad 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
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Sb.), vydala dne 22. července 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61
Třinec, IČ: CZ00536016, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt Hlíva ústřičná
Premium dne 27. října 2013 v čase 13:15:43 hodin v rámci teleshoppingu Nedělní
receptář EXTRA na programu Prima, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení správního 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, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.")
vydala toto rozhodnutí : Rada ukládá podle § 137 odst. 2 písm. zákona č. 500/2004 Sb.
provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701; pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného
odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem pod č.j.
LOJ/1551/2014 dne 24. května 2014, a to jakým způsobem jsou plněny licenční
programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z rozhodnutí
Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn,
respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská televize a
proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–
18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od
00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne
17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014. 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 20140470.
- 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 Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční
programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z rozhodnutí
Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn,
respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská televize a
proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–
18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od
00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne
17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.
- 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.") a v souladu s ustanovením § 137
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.")
vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá podle § 137 odst. 2 písm. zákona č. 500/2004 Sb.
provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701; pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného
odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem pod č.j.
LOJ/1550/2014 dne 23. května 2014, a to jakým způsobem jsou plněny licenční
programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j.
FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je
přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč nebylo dodrženo střídání
dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány
hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin
dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00
hodin dne 18. ledna 2014. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
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tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20140469.
- 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 Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův
Hradec 57/0, PSČ 37701, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční
programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j.
FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je
přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč nebylo dodrženo střídání
dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány
hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin
dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00
hodin dne 18. ledna 2014.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, z jakých
informačních zdrojů čerpal, když v reportáži Památkový inspektor: Moravský Krumlov,
odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny dne 6. dubna 2014 v 19:30 hodin uvedl, že
rozbité okénko do sklepa „je jediná přístupová cesta“ do zámku Moravský Krumlov a
zda sdělení typu „možná chytíte lepru nebo dýmějový mor…“ či „Všechny, kteří jsou
zodpovědní za takto zuboženou kulturní památku, pozavírat do místní hladomorny.“,
považuje za informace zpravodajského charakteru.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., proč
se vysílání programu NOVA dne 14. dubna 2014 odchýlilo v dopoledním bloku mezi 9. a
12. hodinou od vysílacího schématu dle platných licenčních podmínek, resp. proč místo
dramatické tvorby v tomto vysílacím čase byl zařazen pořad publicistický (Střepiny) a
pořad lifestylový (Tescoma s chutí).
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o. ze dne
16. června 2014, zda označení sponzora České spořitelny, odvysílané dne 14. dubna
2014 v 19:29 hodin na programu NOVA, informovalo o sponzorování programu NOVA,
jak bylo v označení sponzora textově uvedeno, či o sponzorování pořadu, jak v audio
složce sdělil ženský hlas, tj. pořadu, který po označení sponzora následoval, tedy
zpravodajské relace Televizní noviny.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, z jakého důvodu zařadil
dne 14. dubna 2014 v 19:21 hodin na programu Prima, po skončení zpravodajské
relace Zprávy FTV Prima, sponzorský vzkaz sponzora programu společnosti OBI, který
v obsaženém komentáři odkazuje právě na zpravodajství („žádné vyostřené situace ve
světě ani doma“), a zda se nedomnívá, že taková prezentace sponzora programu může
být zavádějící a na běžného diváka působit spíše jako vzkaz sponzora pořadu, v tomto
případě zpravodajské relace, kterou ovšem nelze dle § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001
Sb. sponzorovat.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání provozovatele
TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava 2, PSČ 702
00, z jakého důvodu označil dne 6. dubna 2014 ve videoklipu vysílaném od 15:08 hodin
na Tv NOE sponzora „vydavatelství Rosa“ pouze na konci pořadu, nikoli na začátku, jak
ukládá § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. Dále pak, z jakého důvodu v tomto případě
užil terminologii „sponzor videoklipu“, nikoli „sponzor pořadu“, přesto, že zákon č.
231/2001 Sb. hovoří pouze o sponzorovaných programech a pořadech. A konečně, zda
provozovatel daný videoklip, který byl vysílán v rámci upoutávek mezi pořady, považuje
za samostatný a ucelený pořad.
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- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání provozovatele
TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava 2, PSČ 702
00, jaká je koncepce pořadu V souvislostech, vysílaného na Tv NOE, jakým způsobem
provozovatel zajišťuje, aby tento pořad, jež je profilován jako politicko-publicistický,
dodržoval zásady objektivity a vyváženosti, a konkrétně pak, zda se domnívá, že role
moderátorky byla v 48. díle, odvysílaném dne 6. dubna 2014 od 12:21 hodin,
dostatečná, vzhledem k tomu, že pořad jako celek vyzníval jednoznačně ve prospěch
Andreje Kisky a v neprospěch Roberta Fica.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání
programu regionalnitelevize.cz, společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372,
sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, zda všechna obchodní
sdělení, která byla v rámci tří reklamních bloků odvysílána dne 15. února 2014 v
hodinovém úseku 21:00 – 22:00 hodin na programu regionalnitelevize.cz a která byla od
ostatního vysílání na začátku i na konci každého bloku oddělena znělkou/předělem,
jsou reklamou, respektive s doplněným vysvětlením, které obsahovalo podrobnější
objasnění povahy daných sdělení a objasnění provozovatelem uvedeného tvrzení, že
„Sdělení sice nenaplňuje všechny definiční znaky reklamy, ale některé ano.“
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ:
26509911, sídlo: Vrchlického 439/29, PSČ 15000, Praha, z jakých důvodů nebyli
soutěžící upozorněni v průběhu vysílání teleshoppingového pořadu Sexy game,
odvysílaného dne 26. dubna 2014 v čase od 01:00 hod. na programu O („Óčko“),
písemně na obrazovce o skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto,
že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit, jak je deklarováno v
podmínkách
soutěže
uveřejněných
na
internetových
stránkách
http://calltv.com/sexygame.
- Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět k prošetření porušení herního řádu
soutěže provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Sexy game
odvysílaného dne 26. dubna 2014 od 01:00 hodin na programu O ("Óčko"), jehož
provozovatelem je společnost Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlo: Vrchlického 439/29,
PSČ 15000, Praha.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kalista Pavel ze dne 16. 6.
2014, kterým reagoval na výzvu Rady k podání vysvětlení, zda pozvánky na akce v
regionu, odvysílané v rámci bloku „Zveme Vás na…“, dne 28. března 2014 od 05:18:22
hodin na programu FILMpro a dále pak příspěvek „Taneční pro dospělé“, odvysílaný na
témže programu ve stejný den v rámci pořadu „Zprávy z Klatovska“ od 05:09:07 hodin,
byly do vysílání zařazeny za úplatu či obdobnou protihodnotu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kalista Pavel ze dne 16. 6.
2014, co je míněno označením televizního programu O ("Óčko") jako partnerské
televize a z jakého důvodu je jím provozovaný televizní program FILMpro v průběhu
vysílání pořadu Limuzína s Mírou Hejdou označen dvěma logy, což může být pro diváka
matoucí.
- Rada se seznámila s nápravou vytýkaného stavu provozovatelem CZECH INFOLINE
s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, který byl
upozorněním na porušení zákona č.j. DRD/2010/2014, ident. 0597(2014), upozorněn na
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytoval divákům programu TV Mariánské lázně (mutace pro obyvatele
města) snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele FILM EUROPE, s.r.o na upozornění na
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel televizního vysílání povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý
přístup zejména k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě
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právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž
adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny a
informace o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293,
sídlem Dubné 158/0, 373 84 Dubné, na uložené upozornění na porušení základní
programové specifikace sp.zn./Ident.: 2013/963/RUD/ŠLÁ, č.j. RUD/1990/2014,
upozornění
na
porušení
základní
programové
specifikace
sp.zn./Ident.:
2013/1021/DRD/ŠLÁ, č.j. DRD/2055/2014 a upozornění na porušení zákona
sp.zn./Ident.:2013/1021/DRD/ŠLÁ, č.j. DRD/2056/2014.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ
26839407, sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na upozornění na
porušení zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
které mu bylo doručeno pod pod č.j. DRD/2304/2014.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání Mikroregion Pernštejn,
IČ 75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které bylo
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/2016/2014.
- Rada se seznámila se sdělením Specializovaného finančního úřadu ve věci podnětu k
prošetření legálnosti loterie či jiné podobné hry v souvislosti s pořadem Cenokat,
odvysílaným ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin na programu
ACTIVE TV.
- Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci
posouzení charakteru přípravku Mentholka v kontextu prezentace jeho účinků v rámci
obchodního sdělení, které bylo odvysíláno dne 16. 9. 2013 v čase 18:03:49 hodin na
programu Prima.
- Rada se seznámila s rozborem pojmu "celoplošné vysílání" v kontextu povinností
zakotvených § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, ze
dne 14. července 2014 č.j. 8 As 85/2012-88, jenž rozhodl ve věci kasační stížnosti proti
rozhodnutí Rady sp.zn.: 2009/107/HOL/CET č.j. hol/3900/09, kterým Rada uložila
provozovateli CET 21 spol. s r. o. sankci ve výši 50 000 Kč za porušení povinnosti dle §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu DERMACOL,
produkt Gold Elixír, dne 14.9. 2008 od 20:44:02 hodin na programu NOVA, která nebyla
jako reklama řádně rozeznatelná a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově - obrazově
oddělená od ostatních částí programu.

AVMSnV
- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 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.) zastavuje s poskytovatelem TP Pohoda, s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem Stavební
992/1, 708 00 Ostrava - Poruba, správní řízení vedené pro možné porušení § 7 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., kterého se měl dopustit tím, že jako poskytovatel evidované
audiovizuální mediální služby na vyžádání nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění
povinnosti podle ustanovení § 7 odst. 1 nebo 2 zákona č. 132/2010 sb. za rok 2013,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s podáním k obsahu audiovizuální mediální služby na vyžádání
VIDEO NOVINKY poskytovatele Seznam.cz, a.s. doručeným 23. 6. 2014 (čj. 5338).
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- Rada se seznámila s oznámením společnosti Economia, a.s. ze dne 7. 7. 2014 o
změně údajů zapsaných v Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
spočívající ve změně poskytovatele služeb Vaření.cz a Video respekt.cz. Počínaje 1.
červencem 2014 je služba poskytována společností Economia, a.s. IČ: 281 91 226, se
sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s Koncepcí podpory mládeže na období 2014 - 2020.
- Rada souhlasila s vyjádřením podpory další činnosti Národního centra bezpečnějšího
internetu.
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za druhé
čtvrtletí roku 2014.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- Rada se seznámila s návrhy změn zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, a v rámci připomínkového řízení předkládá své připomínky dle textu.

V Praze dne 24. 7. 2014
Mgr. Milan Bouška
místopředseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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