Tisková zpráva z 15. zasedání, konaného dne 19. 8. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání
projednala 97 bodů programu. Seznámila s 40 stížnostmi diváků a posluchačů, na
základě nichž vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení devíti
správních řízení. Rada na svém 15. zasedání uložila pět pokut.
Provozovateli TV CZ s.r.o. pokutu ve výši 200.000,- Kč za porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu
Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z
časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin.
Provozovateli CITYTV, s.r.o. pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady neposkytl záznam
vysílání programu CITY TV ze dne 17. února 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00
hodin.
Provozovateli TP Pohoda s.r.o. pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení ustanovení §
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Švihák lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na programu RELAX,
obsahující umístěný produkt, který byl nepatřičně zdůrazněn. Jediným a nosným
tématem celého pořadu jsou komerční aktivity společnosti Pivovarský dvůr Plzeň (První
plzeňské pivní lázně). Veškeré projevy moderátora i jeho hostů směřují k propagaci
společnosti Pivovarský dvůr Plzeň. Realizované rozhovory mají atributy komerčního
rozhovoru. Pracovníci společnosti Pivovarský dvůr Plzeň jsou moderátorem vyzváni k
prezentaci svého konkrétního oboru činnosti z portfolia aktivit společnosti Pivovarský
dvůr Plzeň, jeho kvalit a výhod, které jsou následně dotazovanými pečlivě a
systematicky odprezentovány. Jediným cílem pořadu tak bylo zviditelnit Pivovarský dvůr
Plzeň a jeho komerční aktivity, spočívající ve službách lázeňských, hotelových,
restauračních, relaxačních, sportovních a jiných, zvýšit povědomí o značce, podpořit a
zvýšit u spotřebitele zájem o prezentovaný produkt.
Provozovateli TP Pohoda s.r.o. pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení ustanovení §
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Švihák
lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na programu RELAX, který byl
pořadem obsahujícím umístění produktu, neboť byl jako takový na svém začátku i na
konci označen (piktogramem PP), avšak již nebyl jako pořad obsahující umístění
produktu označen po svém přerušení v čase 7:28-12:02 minut od začátku pořadu. Tím
se provozovatel dopustil porušení povinnosti zřetelně označit pořad obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení jako pořad obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu.
Provozovateli TP Pohoda s.r.o. pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení ustanovení §
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Živě z
Palladia dne 24. března 2014 od 15:30 hodin na programu RELAX, který byl pořadem
obsahujícím umístění produktu - obchodní dům Palladium (pořad obsahoval různé
stylizované záběry na osoby i na nápis Palladium na budově, grafický popis „TV Relax
uvádí živou show z nákupního centra Palladium Živě z Palladia“, graficky ztvárněný
nápis „Palladium“ a v neposlední řadě celé vysílání se odehrává v improvizovaném
studiu přímo v nákupním centru Palladium), a který nebyl na svém začátku ani konci
označen jako pořad obsahující umístěný produkt, čímž se provozovatel dopustil
porušení povinnosti zřetelně označit pořad obsahující umístění produktu na začátku, na
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
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přerušení jako pořad obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu.
Rada na svém 15. zasedání udělila jednu licenci, a to společnosti AZ Media, a.s. licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních
vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 100 W.
Na 15. zasedání proběhlo šest veřejných slyšení v licenčních řízeních o udělení licence
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to
prostřednictvím souborů technických parametrů Prachatice 92,8 MHz / 100 W; Český
Krumlov 104,7 MHz / 100 W; Pardubice I 88,0 MHz / 100 W; Nový Jičín silo 91,6 MHz /
100 W; Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W a Opava město 97,3 MHz/50W.
Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 140 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).
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 Prachatice 92,8 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
technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 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 prostřednictvím souboru
technických parametrů Pardubice I 88,0 MHz / 100 W projednala se žadateli otázky
týkající se navrhované programové skladby.
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 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 prostřednictvím souboru
technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 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 na kmitočtu 97,3 MHz o
vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava město projednala se žadatelem
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/848/CUN/BBC provedla důkaz
vyslechnutím záznamu částí vysílání programu BBC (zařazené hudby), které byly
odvysílány dne 11. září 2013 od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na programu
BBC.
- Rada udělila AZ Media, a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických
parametrů Břeclav 99,6 MHz / 100 W pro program ROCK MAX na dobu 8 let, nejdéle
však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítla.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 2 103,3 MHz /
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50 W, souřadnice WGS 84: 17 25 26 / 49 18 02 se lhůtou pro doručení žádostí do 19.
září 2014
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou
103,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 14 / 48 57 59 se lhůtou pro doručení
žádostí do 19. září 2014.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti AZ Media a.s.,
IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 53 14 / 48 45 47; Hodonín město 91,4 MHz / 500 W,
souřadnice WGS 84: 17 07 03 / 48 51 09 a Kyjov 91,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 17 07 44 / 49 01 21 neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky
žádosti.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti SeeJay Radio
s.r.o., IČ: 24798541 se sídlem Perucká 2418/5, 12000 Praha 2 o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání se soubory technických parametrů Břeclav město 2
93,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 53 14 / 48 45 47; Hodonín město 91,4 MHz
/ 500 W, souřadnice WGS 84: 17 07 03 / 48 51 09 a Kyjov 91,8 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 07 44 / 49 01 21 neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny
nedostatky žádosti.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“), přijala ve věci žádosti provozovatele LIN a.s., IČ: 25720767, se sídlem
Na příkopě 859/22, Praha, PSČ: 11000 o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Impuls AM (licence sp. zn. 2013/674/zab), spočívající ve změně názvu programu Rádio
Impuls AM na Český Impuls toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli LIN a.s. IČ:
25720767, se sídlem Na příkopě 859/22, Praha, PSČ: 11000 souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Impuls AM (licence sp. zn.
2013/674/zab), podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio Impuls AM na nový
název Český Impuls, neboť by tato změna nevedla k neudělení licence ve veřejném
slyšení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Gama media s.r.o.
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/675/zab, Č.j.: zab/601/2014),
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Gama media s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem
Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/675/zab, Č.j.: zab/601/2014), spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84:
14 31 30 / 50 41 32
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- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, zastavila se
společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, Praha PSČ: 10100 řízení, spočívající ve změně stanoviště a snížení
výkonu kmitočtu Prostějov 88,8 MHz / 200 W na 100 W, nové souřadnice 17E1639 /
49N3527 a změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Vyškov 94,4 MHz / 400 W na
200 W, nové souřadnice 17E0150 / 49N1330, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, zastavila se
společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, Praha PSČ: 10100 řízení, spočívající ve změně stanoviště Česká Lípa 103,3
MHz / 200 W na nové souřadnice 14E1113 / 50N4620, neboť žadatel vzal svou žádost
zpět.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, zastavila se
společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, Praha PSČ: 10100 řízení, spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu
kmitočtu Čáslav 89,0 MHz / 1 kW na stanoviště Chotěboř 89,0 MHz / 500 W, nové
souřadnice 15E4144 / 49N4055 a změně stanoviště kmitočtu Chotěboř 103,6 MHz / 500
W na stanoviště Holý vrch 103,6 MHz / 500 W, nové souřadnice 15E3657 / 49N2126,
neboť žadatel vzal svou žádost zpět.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, zastavila se
společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, Praha PSČ: 10100 řízení, spočívající ve změně souřadnic kmitočtů
Ostrava-Slezská Ostrava 87,6 MHz / 0,031 kW a Havířov 102,7 MHz / 0,04 kW, neboť
žadatel vzal svou žádost zpět.
- Rada vzala na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá
VKV kmitočet 91,8 MHz na původním stanovišti Ústí nad Orlicí 2, souřadnice WGS 84:
16 24 02 / 49 58 22 s ERPmax 0,2 kW.
- Rada se seznámila se s informací zaslanou Českým telekomunikačním úřadem ve
věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, konkrétně ve změně výkonu
kmitočtu Aš 90,0 MHz / 50 W na 100 W pro program Hitrádio Dragon a reakcí žadatele
a tuto předává Českému telekomunikačnímu úřadu k dokončení koordinace.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli První rozhlasová s. r. o. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 PrahaVinohrady, identifikační číslo 25643908, 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 FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. se sídlem Jiráskova 78/1424, 586 01
Jihlava, identifikační číslo 26220407, 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 RADIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 BrnoStránice, identifikační číslo 49435001, 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 se seznámila s vyjádřením provozovatele LONDA, spol. s r. o. ze dne 28. 7.
2014 ke správnímu řízení vedenému pod sp. zn. 2014/311/bar/LON.
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- Rada podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavila správní řízení s
provozovatelem LONDA, spol. s r. o. se sídlem Křemencova 4/175, 110 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 49241931, vedené pod sp. zn. 2014/311/bar/LON pro možné
porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., k němuž došlo
provedením změny společenské smlouvy (zakladatelské listiny) bez předchozího
písemného souhlasu Rady, neboť důvod řízení odpadl.
- Rada dává podnět Městskému soudu v Praze k zahájení rejstříkového řízení ve věci
provedení změny společenské smlouvy (zakladatelské listiny) provozovatele LONDA,
spol. s r. o. bez předchozího písemného souhlasu Rady.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. 6030/2014) na soubor reportáží a
zpravodajských příspěvků týkající se kauz na zlínském policejním ředitelství
odvysílaném v průběhu dne 3. 7. 2014 na programu ČRo 1 – Radiožurnál; Rada se
seznámila s potvrzením Rady Českého rozhlasu (č. j. 6249/2014) o převzetí
postoupených stížností, a sice stížnosti na obsah vysílání stanice Radiožurnál (č. j.
4500/2014) a stížnost na převahu zahraniční hudby ve vysílání ČRo 2 (č. j. 4201/2014);
Rada se seznámila se stížností (č. j. 6772/2014) na pořad Rádio Ořechovka, jeden z
dílů cyklu Kabaret v éteru, odvysílaného na programu ČRo 3 Vltava dne 31. 7. 2014 od
20:00 hodin; Rada se seznámila s podnětem (č. j. 6822/2014), v němž posluchač
opětovně poukazuje na nedostupnost vysílání programu ČRo 1 - Radiožurnál v
zahraničí prostřednictvím vysílače 270 kHz (v lokalitě Topolná); Rada se seznámila se
stížností (č. j. 6039/2014) na slovenštinu ve vysílání programu Rádio Krokodýl,
konkrétně ze dne 14. 7 2014 od 10:40 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou souboru reportáží a zpravodajských příspěvků týkající
se kauz na zlínském policejním ředitelství odvysílaném v průběhu dne 3. 7. 2014 na
programu ČRo 1 – Radiožurnál; Rada se seznámila s analýzou pořadu Rádio
Ořechovka, jednoho z dílů cyklu Kabaret v éteru, odvysílaného na programu ČRo 3
Vltava dne 31. 7. 2014 od 20:00 hodin a shledala, že nedošlo k porušení zákona č.
231/2001 Sb.; Rada se seznámila s analýzou pořadu Volební speciál ze dne 19. 5.
2014 a 22. 5. 2014 a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. Stížnosti
na dramaturgii ČRo z téhož podnětu (č. j. 5876/2014) potom postupuje Radě Českého
rozhlasu; Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Rádio Krokodýl, konkrétně
ze dne 14. 7 2014 od 10:40 hod. a shledala, že nedošlo k porušení zákona 231/2001
Sb.; Rada se seznámila s obsahem externí analýzy (č. j. 5680/2014) Tématu dne na
programu RÁDIO IMPULS ze dne 19. 9. 2013 od 5:00 do 10:00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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 vysílání LONDA, spol. s r.o., IČ 49241931,
sídlem Křemencova 175/4, Praha 1, 110 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. září 2013 v rámci bloku „Téma dne“,
na programu RÁDIO IMPULS zařadil do vysílání (5.00 – 10.00 hod.) v převážné většině
pouze názory, které reprodukovaly a posilovaly předsudečný stereotyp o Romech jako
jedincích žijících na okraji společnosti, a to z důvodu, že se odlišují svými vlastnostmi i
hodnotami od jedinců z řad majority, nechtějí se „přizpůsobit“, nepracují, pracovat
nechtějí, raději pobírají či zneužívají sociální dávky a žijí tak z peněz daňových
poplatníků. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), žádá provozovatele rozhlasového vysílání ČESKÝ ROZHLAS, IČ
45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 120 000, o podání vysvětlení, jakým
způsobem má zjištěné a ověřené podklady pro tvrzení „podivné poměry ve zlínské
policii, které by jinde v celé republice nebyly možné.“, které zaznělo v souboru reportáží
a zpravodajských příspěvků týkajícím se kauz na zlínském policejním ředitelství ve
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vysílání v průběhu dne 3. 7. 2014 na programu ČRo 1 – Radiožurnál. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou programu Kiss provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING,s.r.o. z úterý 1. 7. 2014 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 vyjádřením provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. ke
znaleckému posudku vypracovanému ustanovenou znalkyní PhDr. Wandou
Dobrovskou.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavila správní řízení vedené s
provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s. pod sp. zn. 2013/942/bar/MED z moci úřední
pro možné neplnění licenčních podmínek, kterého se tento provozovatel mohl dopustit
tím, že dne 20. 9. 2013 v čase od 0.00 do 24.00 hodin na programu RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY nedodržel zavazující znění základní programové specifikace
„Hudebně informační program, lidová hudba – lidové rádio“, a nebyla splněna ani
podmínka v části týkající se hudebního zaměření, neboť podíl country hudby a folku
nedosáhl 50-70 % z celkového hudebního vysílání, protože důvod řízení odpadl. V
případě dodržování základní programové specifikace nebylo prokázáno, že by došlo k
porušení základní programové specifikace, v případě podílu country hudby a folku na
celkovém hudebním vysílání nebyla splněna podmínka spočívající ve vydání
upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
za jednání vykazující obdobné znaky.
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje
provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 PrahaVinohrady, identifikační číslo 26765586, na porušení podmínek licence udělené
rozhodnutím Rady čj. Ru/286/00 ze dne 7. listopadu 2000, jehož se provozovatel
dopustil tím, že dne 20. 9. 2013 v čase od 0.00 do 24.00 hodin činil podíl country a
folkové hudby ve vysílání programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY méně než 50 %
z celkového hudebního vysílání, a stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ
120 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 28. května 2014 od 7:00 a 12:02 hodin na programu ČRo 1
Radiožurnál odvysílal zpravodajské příspěvky na téma kauzy spolku Slunce naděje,
které neobsahovaly některé podstatné informace nezbytné pro svobodné vytváření
názorů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz
Praha) dne 23. července 2014, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
Radio Beat; 91,0 MHz Brno, program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň a program SIGNÁL
RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) dne 4. srpna 2014, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 4. srpna 2014, 4S PRODUCTION a.s.
(program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 4. srpna 2014 a Radio Černá Hora II.
s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 4. srpna 2014.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. července 2014,
č.j. 6A 76/2014-42, kterým byla zamítnuta žaloba BBC Radiocom (Praha) s.r.o. proti
rozhodnutí Rady o uložení pokuty pro porušení licenčních podmínek (nezařazování
programových bloků dodávaných Českým rozhlasem).
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2. července
2014 sp. zn. 6 As 133/2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost stěžovatele Český
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rozhlas proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2013, č.j. 5 A
64/2013-60, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady, jímž byl udělen
předchozí souhlas se změnou obchodního podílu ve společnosti provozovatele BBC
Radiocom (Praha) s.r.o.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 26. června
2014, kterým byly odmítnuty kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 19. prosince 2012, č.j. 5A 172/2012-62, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o
změně územního rozsahu vysílání programu Radio Beat, spočívající v přidělení souboru
technických parametrů Svitavy Opatov 107,8 MHz/200 W.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada prodloužila provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250,
sídlo: Holešov, Dlažánky 305, PSČ: 769 01, podle § 12 odst. 8 zák. 231/2001 Sb., dobu
platnosti licence č.j. Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na
základě žádosti doručené dne 21. července 2014, č.j. 6198 ve znění doplnění č.j. 6237
ze dne 22. července 2014.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV MORAVA, s.r.o. /, IČ: 258 26 841, se
sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00 zanikla dne 31. července 2014 dle §
24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu
R1 MORAVA šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů udělená rozhodnutím, č.j.:
Ru/196/99/2565 ze dne 1. července 1999 ve znění pozdějších změn, dle žádosti ze dne
17. července 2014, č.j.: 6117. O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení.
- Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele TV MORAVA, s.r.o. /, IČ: 258 26 841,
se sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00, podle § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb., ze dne 4. srpna 2014, č.j.: 6774, o ukončení vysílání
televizního programu R1 MORAVA šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů ke dni
31. července 2014 od 18 hodin.
- Rada udělila provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence programy: Minimax, č.j.:
Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004; TV Paprika, sp. zn.: 2008/1091/zem/MIN, č.j.:
zem/6309/08 ze dne 26. září 2008; SPORT2, sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.:
zem/6317/08 ze dne 26. září 2008; Spektrum, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, č.j.:
koz/6867/09 ze dne 8. září 2009; Megamax, sp. zn.: 2011/70/sve/Che, č.j.:
sve/545/2011 ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, sp. zn.: 2011/1052/FIA/Che, č.j.:
FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, sp. zn.: 2012/594/FIA/Che,
č.j.: FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012; MEGAMAX ROMANIA, sp. zn.:
2012/601/FIA/Che, č.j.: FIA/3009/2012 ze dne 21. srpna 2012; MGM CHANNEL, sp.
zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012; MGM CHANNEL
CENTRAL-EASTERN EUROPE, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013 ze dne 5.
února 2013, C8, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, č.j.: FIA/4723/2013 ze dne 5. listopadu
2013, C8 Romania, sp. zn.: 2014/321/FIA/Che, č.j.: FIA/1568/2014 ze dne 29. dubna
2014, C8 Czech Reublic and Slovakia, sp. zn.: 2014/320/FIA/Che, č.j.: FIA/1541/2014
ze dne 29. dubna 2014, MGM CHANNEL BENELUX, sp. zn.: 2013/969/FIA/Che, č.j.:
FIA/5197/2013 ze dne 3. prosince 2013) souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
zakladatelské listiny společnosti obsahující změnu názvu firmy z Chello Central Europe
s.r.o. na „AMC Networks Central Europe s.r.o.“ v rozsahu žádosti provozovatele ze dne
11. srpna 2014, č.j.: 6943.
- Rada upozorňuje provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ
27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 198 00, podle § 59 odst. 1
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– 3 zákona č. 31/2001 Sb., 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 společenské
smlouvy, a stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada zaregistrovala provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875 se
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 (registrace sp. zn.:
2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne 18. března 2014) změny v přihlášce k
registraci podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření
územního rozsahu vysílání o vysílač: Ostrava - Hošťálkovice, Regionální síť 12 dle
individuálního oprávnění číslo: 207036/PT a přiložené mapy pokrytí a vysílač Mikulov –
Děvín, Regionální síť 12 dle individuálního oprávnění číslo: 211177/PT a přiložené
mapy pokrytí, dle žádosti ze dne 15. července 2014, č.j.: 6082.
- Rada zaregistrovala provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, sp. zn. 2008/1358/sve/GRA, č.j.:
sve/8158/08 ze dne 16. prosince 2008) GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání rozšířením o výčet katastrálních území a okresů: k. ú. 759601 Sušice okres
Klatovy, k. ú. 766003 Teplice, okres Teplice, k. ú. 721981 Plzeň, okres Plzeň – město,
k. ú 673293 Kraslice, okres Sokolov, k.ú. 721280 Planá, okres Tachov dle žádosti ze
dne 31. července 2014, č.j.: 6632.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se
sídlem Praha 1- Nové Město, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. se změnou ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů, (registrace, sp. zn. 2008/1358/sve/GRA, č.j.: sve/8158/08 ze dne 16. prosince
2008), spočívající ve změně programové nabídky, jejím rozšířením: a) o české televizní
programy: COUNTRY No. 1, HBO HD, Nova sport, OKO1, Nickelodeon, POLAR, Prima
COOL, regionalnitelevize.cz, TV DAKR, TV FOCUS, TV Regina, HBO 2 HD, HBO
Comedy, CINEMAX HD, CINEMAX 2, PRAHA TV ; b) o zahraniční televizní programy:
Astra 3D demo, DELUXE MUSIC, 360 Tune BOX HD, Filmbox Extra, TV Doma, TV8,
KI.KA, 3sat, Dajto, RT, RT HD, RT Doc HD - země původu Velká Británie, WAU; c)
české rozhlasové programy: ČRo Plus, ČRo Region, ČRo Junior, ČRo JAZZ dle podání
ze dne 31. července 2014, č.j.: 6632 ve znění upřesnění žádosti ze dne 11. srpna 2014,
č.j.: 6958.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. července
2014, č.j. 3 A 53/2013 - 11, kterým odmítl žalobu společnosti CATsPER, s.r.o. proti
rozhodnutí Rady sp.zn. 2013/31/sve/Kab o změně registrace provozovatele Kabelová
televize Kopřivnice, s.r.o.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2014/724/RUD/Eur provedla
důkaz zhlédnutím záznamu reklamy „Mountfield – Kolo štěstí“ odvysílané dne 3. ledna
2014 od 21:18 hodin na programu Nova.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/574/LOJ/ČES provedla dokazování
zhlédnutím audiovisuálního záznamu obchodního sdělení „AUTOLAROS SPEED,
Mazda, Hyundai, ADM TRANSPORT“ odvysílaného dne 19. března 2014 v čase
0:05:52 hodin na programu ČT sport.
- 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
Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, aby ve lhůtě 20
dní od doručení tohoto usnesení předložil Radě obchodní smlouvy, na jejichž základě
došlo k zařazení obchodního sdělení „AUTOLAROS SPEED, Mazda, Hyundai, ADM
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TRANSPORT“ do vysílání dne 19. března 2014 v čase 0:05:52 hodin na programu ČT
sport.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/577/LOJ/ČES provedla dokazování
zhlédnutím audiovisuálního záznamu obchodního sdělení „PETRASTAV, HAZMIOIL,
Autoopravna Novotný“ odvysílaného dne 29. března 2014 v čase 9:56:28 hodin na
programu ČT2.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Telka ze dne
18. července 2014 od 10.00 do 22.00 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne
18. července 2014 na programu Telka v čase 18.05 hodin a 20.00 hodin byly
bezprostředně před vysílanými reklamami a v čase 21.13 hod. v bezprostřední
návaznosti na vysílané reklamy zařazeny upoutávky provozovatele na vlastní pořady,
čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti, aby reklama byla ve vysílání snadno
rozeznatelná a zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky oddělená od ostatních částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů
od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu MeteoTV
provozovatele METEOPRESS, spol. s r.o., se sídlem v Praze 5, Kříženeckého náměstí
1079, 152 00, IČ: 47125381 ze dne 29. dubna 2014 od 10:00 do 22:00 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 programu MeteoTV, METEOPRESS, spol. s r.o., se sídlem v Praze 5,
Kříženeckého náměstí 1079, 152 00, IČ: 47125381, na porušení ustanovení § 32 odst.
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli vysílání povinnost
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ke
dni 29. dubna 2014 nebyla tato skutečnost uvedena na webových stránkách
provozovatele ani ve vysílání programu MeteoTV. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30
dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV Regina
provozovatele vysílání Saavedramedia spol. s r. o. dne 13. června 2014 v čase 9:5623:32 hodin.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle 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 pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) žádá dle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995
Sb., provozovatele vysílání Saavedramedia spol. s r. o., IČ: 01442473, se sídlem
Bořivojova 1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, o sdělení údajů o osobě objednatele,
respektive zadavatele přímé obchodní nabídky – teleshoppingu – věšteckých služeb
placených prostřednictvím telefonního tarifu při telefonování na udanou telefonní linku v
bloku s názvem Karty, hvězdy radí, který byl vysílán dne 13. června 2014 od 22:30
hodin na programu TV Regina.
- 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 Saavedramedia spol. s r. o., IČ: 01442473, se sídlem Bořivojova
1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, o podání vysvětlení, z jakého důvodu diváky bloku s
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názvem Karty, hvězdy radí dne 13. června 2014 od 22:30 hodin na programu TV
Regina informoval v textovém titulku, že provoz inzerovaných telefonních linek
technicky zajišťuje společnost ATS, s.r.o., ačkoliv ve skutečnosti jde o společnost
Advanced Telecom Services, s.r.o., a prvně jmenovaný název mají registrován jiné
společnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
žádosti.
- 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 Saavedramedia spol. s r. o., IČ: 01442473, se sídlem Bořivojova
1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje
divákům programu TV Regina snadný, přímý a trvalý přístup k informacím, jejichž
zpřístupnění vyžaduje § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.
- 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 vysílání Saavedramedia spol. s r. o., IČ: 01442473, se sídlem Bořivojova
1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, na porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001
Sb., neboť při monitoringu obsahu vysílání programu TV Regina dne 13. června 2014 v
úseku 10-23 hodin vyplynulo, že provozovatel nesplnil povinnost oznámit Radě zahájení
vysílání programu, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání; tyto informace zveřejňuje
Rada způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů
ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MBi
(Moravskobudějovický infokanál) ze dnů 22. – 23. června 2014 od 00.00 do 24.00
hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele i MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ 25570161, se sídlem
Tovačovského sady 98/0, Moravské Budějovice, PSČ 67602, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku videotextové smyčky vysílané na
programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) vysílání Českého rozhlasu Region
provozovatele ČESKÝ ROZHLAS a zda disponuje souhlasem provozovatele ČESKÝ
ROZHLAS k tomu, aby vysílání Českého rozhlasu Region tvořilo zvukovou složku
programu MBi (Moravskobudějovický infokanál).
- 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 ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 1409/12,
Praha, PSČ 12000, o podání vysvětlení, zda vydal souhlas k tomu, aby vysílání
Českého rozhlasu Region tvořilo zvukovou složku programu MBi (Moravskobudějovický
infokanál).
- 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 i MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ 25570161, se sídlem
Tovačovského sady 98/0, Moravské Budějovice, PSČ 67602, o podání vysvětlení,
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jakým způsobem je na teletextu programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) plněna
povinnost vyplývající z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Vzhledem k tomu,
že na webových stránkách provozovatele (http://www.mamenet.cz/) není uvedena
informace, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání, Rada žádá, aby vysvětlení obsahovalo i obrazovou
dokumentaci příslušné stránky teletextu programu MBi (Moravskobudějovický
infokanál), dokládající plnění povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení.
- 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 MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ 25570161, se sídlem
Tovačovského sady 98/0, Moravské Budějovice, PSČ 67602, na porušení povinnosti
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu
MBi (Moravskobudějovický infokanál) ze dnů 22. – 23. 6. 2014 od 00.00 do 24.00 hodin
zapůjčil 2 dvouhodinové záznamy, z nichž pouze jeden odpovídal požadovanému datu
22. – 23. 6. 2014, resp. obsahoval hodinovou smyčku, která dle licenčních podmínek
běží na daném programu 24 hodin denně, s výjimkou každodenního přerušení reportáží
vysílané denně od 18.00 hod. se stopáží 30–90 min. Druhý záznam obsahoval vysílání
ze dne 17. 6. 2014 a ze dne 24. 6. 2014 vždy od 18.00 hod. do 19.00 hod., a
neodpovídal tak výzvě zaslané Radou. Záznam vysílání ze dnů 22. – 23. 6. 2014 vždy
od 18.00 hod. provozovatel Radě neposkytl. Rada stanovila lhůtu k nápravě 20 dní ode
dne doručení.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV CHODOV provozovatele
Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. ze dnů 22. a 23. června 2014 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 Kulturní a společenské
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357
35, o podání vysvětlení, zda byly záznamy vysílání programu TV CHODOV, doručené
Radě dne 22. července 2014, do vysílání reálně zařazeny ve dnech 22. a 23. června
2014, jak bylo požadováno v žádosti o zapůjčení záznamu, jelikož první záznam, v
názvu souboru označený datem 22. 6. 2014, obsahuje v čase 10:35 minut od začátku
záznamu textový údaj „Úterý 17. června 2014“ a druhý záznam, v názvu souboru
označený datem 23. 6. 2014, obsahuje v čase 8:29 minut od začátku záznamu textový
údaj „Úterý 24. června 2014“. A pokud ne, z jakého důvodu byly Radě poskytnuty
záznamy odlišné. A dále Rada žádá o sdělení přesného času, v kterém byly předmětné
záznamy – informační smyčky v dané dny poprvé zařazeny do vysílání. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem
náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, na porušení licenčních podmínek stanových
licencí udělenou rozhodnutím Rady, č.j. Ru/70/02921, ve znění pozdějších změn,
kterého se dopustil tím, že nebyla dodržena licencí deklarovaná délka videotextových
informačních smyček, jež jsou základem vysílání programu TV CHODOV. Smyčka, jež
byla ve vysílání identifikována datem 17. června 2014, má celkovou délku trvání 10:37
minut, a smyčka, jež byla ve vysílání identifikována datem 24. června 2014, má
celkovou délku trvání 08:07 minut. Licenční podmínky ovšem hovoří o informačních
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smyčkách v délce trvání 25 – 35 minut. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů 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 Kulturní a společenské
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357
35, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil jakožto zvukovou složku
videotextových informačních smyček programu TV CHODOV, jež jsou ve vysílání
identifikovány daty 17. června 2014 a 24. června 2014, vysílání stanice Hitrádio Dragon,
a zda disponuje souhlasem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., jež je provozovatelem
této stanice. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ
26765586, sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, zda
vydal souhlas k tomu, aby vysílání stanice Hitrádio Dragon tvořilo zvukovou složku
programu TV CHODOV provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem
náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech, kdy byly odvysílány
videotextové informační smyčky identifikované ve vysílání daty 17. června 2014 a 24.
června 2014, neumožnil divákům programu TV CHODOV snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Tato informace nebyla přítomna ve vysílání ani na internetových stránkách
provozovatele. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů 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 Kulturní a společenské
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357
35, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou od sebe ve vysílání informačních smyček
na programu TV CHODOV odlišeny a odděleny reklamy a teleshopping spadající do
kategorie obchodních sdělení, jak tyto vymezuje Zákon o vysílání (sdělení, která byla do
vysílání zařazena za úplatu či obdobnou protihodnotu a zároveň slouží k propagaci
zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost), soukromá inzerce,
sdělení související s vlastní propagací provozovatele (včetně doprovodných služeb jeho
programu), a další části vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode
dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Kulturní a společenské
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357
35, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání bylo odvysíláno
oznámení o konání Prodejních trhů levného textilu a spotřebního zboží, jež bylo
odvysíláno na programu TV CHODOV v rámci informačních smyček, a to ve smyčce,
jež je ve vysílání identifkována datem 17. června 2014 v čase 00:50 minut od začátku
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smyčky, a ve smyčce, jež je ve vysílání identifkována datem 24. června 2014 v čase
00:52 minut od začátku smyčky. A dále, kdo se podílí na pořádání zmíněné prodejní
akce, jež se koná v prostorách Kulturního a společenského střediska Chodov. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 19. srpna 2014 toto usnesení: Rada zastavila s
provozovatelem CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49,
301 00 Plzeň 1, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a
tak odpadl důvod správního řízení.
- Rada coby ústřední správní úřad 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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká
2454/49, 30100 Plzeň 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1
písm. a) zákona č. 2312/2001 Sb., které provozovateli ukládá povinnost provozovat
vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost
za obsah vysílání. Ve vysílání televizního programu TV Mariánské Lázně – lázeňští
hosté je uvedena informace, že se jedná o lázeňský informační kanál společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., která však dle rozhodnutí Rady č. j. Ru/88/03/799
ze dne 1. dubna 2003 ve znění pozdějších změn není provozovatelem daného
televizního programu.
- Rada se seznámila s výsledky rešerše vysílání kriminálních seriálů Kriminálka Miami
a Kriminálka Las Vegas za období 17. dubna 2014 - 27. června 2014 od 17.30 hodin na
programu NOVA.
- 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 CET 21
spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Expozitura (4), podtitul Sedmý den, dne 20.
června 2014 od 20.20 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že
uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval
četné silně emotivní scény realisticky zobrazující osoby vystavené těžkému tělesnému a
duševnímu utrpení z motivu psychické abnormality, sadismu a zištnosti a počínání jejich
mučitele, které mohly způsobit zejména dětským divákům, jejichž přítomnost u
obrazovek není možné v tomto vysílacím čase vyloučit, psychický otřes, a přispět ke
snížení citlivosti těchto diváků při vnímání násilí.
- 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
MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o., IČ 25318250, se sídlem
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, podle něhož je provozovatel vysílání
povinen uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech
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pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
na písemnou výzvu je zapůjčit Radě.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla dne 19. srpna 2014 zahájit s
provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova
42/14, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou
výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 9. června 2014 z
časového úseku od 14.00 do 15.00 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období červen (z části květen) 2014, která pokrývala úseky následujících
programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r.o./ fanda 17. května 2014
00:00 – 24:00, 20. května 2014 00:00 – 24:00, 21. června 2014 17:00 – 24:00; CET 21
spol. s r.o./ Nova sport 12. června 2014 08:00 – 16:00, 13. května 2014 08:00 – 18:00,
16. června 2014 08:00 – 20:00, 16. června 2014 16:00 – 20:00, 21. června 2014 12:00 –
18:00, 21. června 2014 18:00 – 02:00, 23. června 2014 18:00 – 24:00, 24. června 2014
18:00 – 24:00; FTV Prima, spol. s r.o./ Prima ZOOM 13. června 2014 10:00 – 20:00;
Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov 16. června 2014 10:00 – 20:00, 19.
června 2014 10:00 – 24:00; FTV Prima, spol. s r.o./ Prima 16. června 2014 17:00 –
23:00; ČESKÁ TELEVIZE/ ČT Sport 17. června 2014 06:00 – 13:00, 17. června 2014
08:00 – 24:00, 17. června 2014 17:00 – 24:00, 22. června 2014 00:00 – 06:00, 23.
června 2014 12:00 – 24:00, 28. června 2014 12:00 – 24:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./
ŠLÁGR TV 17. června 2014 10:00 – 20:00; CET 21 spol. s r.o./ NOVA 20. června 2014
17:00 – 24:00.
- 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 CET 21
spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XII (9) dne 20.
června 2014 od 17:32 hodin na programu NOVA mohl dopustit 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 zejména o scénu
zobrazující násilí, kdy je explicitním způsobem znázorněno rozpůlení lidského těla
pomocí střelby, přičemž je zahrnut jak pohled na samotné tělo, tak ilustrativní zobrazení
průniku kulky do těla, jež má za následek roztříštění páteře (22:00 minut od začátku
pořadu) a scény prezentující následky násilí, kdy je znetvořené tělo, ať již zcela, či jeho
určité části, detailně snímáno na místě činu (26:11 minut od začátku pořadu), a
především pak na pitevním stole (26:42 minut od začátku pořadu).
- 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 CET 21
spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj.
720 sekund. Ve vysílání programu fanda dne 20. května 2014 v časovém úseku 13:00 –
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14:00 hod. bylo odvysíláno 850 sekund reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 130
sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině vyhrazen
reklamě a teleshoppingu.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140
70, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. kterého se dopustil tím,
že na programu ČT Sport dne 17. června 2014 v 20:48 hodin odvysílal sponzorský
vzkaz sponzora programu Tipsport, který byl odvysílán bezprostředně po ukončení
pořadu Studio MS, což zákon neumožňuje. 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. 231/2001 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 19. června 2014
odvysílal vzkazy sponzorů programu v průběhu pořadů, což zákon neumožňuje. Jedná
se o vzkaz sponzora programu PPG Deco Czech (UNI Balakryl), který byl odvysílán v
21:25 hodin, v průběhu pořadu 30 případů majora Zemana a vzkaz sponzora programu
Maspex a.s. (River), který byl odvysílán v 22:08 hodin, v průběhu pořadu Zákon a
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IX. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, společností Betstation s.r.o., IČ 02733595, sídlem Plzeňská
1270/97, 150 00 Praha 5 – Košíře, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy na
portál nabízející sázkové poradenství „Betstation.cz“, která byla odvysílána ve dnech
23. června 2014 v 20:28 hodin a 24. června 2014 v 20:40 hodin na programu Nova
sport, a která může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. o) Přílohy 1 k tomuto zákonu, jelikož
inzeruje usnadnění výhry v sázkových hrách, jež zakládá na službách „tipařů“, kteří mají
zákazníkům poskytnout informace vedoucí k výhře ve sportovním sázení. Tímto
jednáním se zadavatel mohl dopustit klamavé obchodní praktiky spočívající v
prohlášení, že jím nabízená služba usnadní výhru ve hrách založených na náhodě.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 17. července 2014 do 11. srpna 2014: Green-Swann Pharmaceuticals
ČR, s. r. o. - reklamní spot GS Condro; Karlovarská Korunní s.r.o. - reklamní spot
Korunní; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV - pořad Sexy výhra odvysílaný 27. července 2014 od
22:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - pořad Události vysílaný dne 21. července
2014, blok věnovaný událostem na Ukrajině; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - reportáž
týkající se údajného pochybení Nemocnice Jihlava odvysílaná v rámci pořadu Zprávy
FTV Prima dne 12. dubna 2014 od 18:55 hodin; Jihočeská telekomunikační
s.r.o./Třeboňská lázeňská televize - reportáž týkající se hospodaření města odvysílaná
v rámci pořadu Třeboňský týdeník dne 20. června 2014; Česká televize/ČT24 - Speciál
ČT24 25 let od sametové odvysílaný dne 16. července 2014 od 20:00 hodin; TV CZ
s.r.o./ACTIVE TV - vysílání s ezoterickou tématikou ze dne 19. července 2014;
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - filmu Šťastná čísla odvysílaný 13.
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července 2014 od 22:50 hodin; Plzeňský Prazdroj a.s. - reklamní spot Radegast Birell;
Česká televize/ČT1 - film Zběsilý útěk vysílaný dne 26. července 2014 od 23:25 hodin;
Česká televize/ČT1 - reportáž „Otík z Varnsdorfu“ odvysílaná dne 21. července 2014 v
rámci pořadu Reportéři ČT od 21:35 hodin; Neznámý zadavatel - reklamní spot Hyundai
ix20; Česká televize/nespecifikovaný program - připomenutí 100 let od začátku 1.
světové války odvysílané v rámci pořadu Události odvysílaném od 19:00 hodin na
programech ČT1 a ČT24; Český výbor pro UNICEF - reklamní spot UNICEF; Barrandov
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - reportáž „o kauze paní Anička“ odvysílaná v
rámci pořadu Naše zprávy 27. července 2014 od 18:30 hodin; Česká
televize/nespecifikovaná program - informování o "ukrajinské krizi"; Česká
televize/nespecifikovaný program - zatajování informací v souvislostí s "ukrajinskou
krizí"; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - reportáž o kauze údajného napadení nájemníka
členem dominikánského řádu odvysílaná dne 5. července 2014 v rámci pořadu Krimi
zprávy od 19:25 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - vysílání komerčního pořadu
společnosti Alza 4. srpna 2014 od 20:00 na programu ČT1, vysílání značek a uvádění
názvů produktů v pořadu (ve formě PR sdělení) Události dne 4. srpna 2014 a nezakryté
představování výrobků s charakteristickým označením výrobce (a tedy zakázanou
reklamu) ve vysílání programu ČT24 dne 8. srpna v 8:23 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima ZOOM - dokumentární pořad Zločinecká impéria odvysílaný dne 6. srpna od
18:55 hodin; MTV NETWORKS s.r.o. - MTV Polska - žádost KRRiT o informaci, jaké
kroky přijala v souvislosti s vysíláním druhé řady reality-show Warsaw Shore – Ekipa z
Warszawy; Česká televize/ČT1 a ČT24 - neobjektivita redakce sportu České televize,
která dlouhodobě ignoruje požární sport v pořadu Branky, body, vteřiny; Simply You
Pharmaceuticals a.s. - reklamní spot Arginmax; Česká televize/nespecifikovaný
program - vyjádření záměru pisatele podat trestní oznámení na JUDr. Markétu
Havlovou, právničku ČT; Česká televize/nespecifikovaný program - odpověď Rady ČT
na stížnost pana Emila Kusmana; Tisková zpráva ATO; TV CZ s.r.o./ ACTIVE TV pořad Sexy výhra vysílaný 27. července 2014; Česká televize/ČT1 a ČT24 - stížnost na
překládání cizojazyčných textů pomocí titulků a nevhodnost takového postupu pro
nevidomé; Česká televize/ČT24 - reakce stěžovatele na odpověď Rady
BUR/2672/2014.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla dne 19. srpna 2014 zahájit správní řízení z moci úřední se
společností GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a.s., IČ 25688600, se sídlem Praha 4,
Pod Višňovkou 27/1662, pro možné porušení § 5 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel reklamy na produkt GS CONDRO 1500
mg, odvysílané na programu Televize Barrandov dne 10. 3. 2014 v 11:53:41 hodin.,
neboť v této reklamě je doporučován léčivý přípravek GS CONDRO 1500 mg
způsobem, který nepodporuje racionální používání tohoto humánního léčivého
přípravku jeho objektivním představením, jelikož audiovizuální zpracování reklamy vede
k přehnané prezentaci vlastností přípravku. Obchodní sdělení v grafické i verbální
rovině apelativně působí na spotřebitele/pacienta, nepřiměřeným způsobem deklaruje
účinky přípravku ve vztahu k bolesti, artróze a úbytku chrupavky a nabádá
spotřebitele/pacienta ke každodennímu užívání přípravku.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Praha,
Kaprova 42/14, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb., ve spojení s ustanovením § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se
dopustil tím, že nezajistil, aby teleshoppingovému bloku Sexy výhra odvysílanému dne
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27. července 2014 od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV, který obsahoval záběry
ženských genitálií, čímž mohl ohrozit zejména mravní vývoj dětí probuzením
předčasného zájmu o lidskou sexualitu, bezprostředně předcházelo slovní upozornění
na nevhodnost pro děti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu se v bloku věnovaném událostem na Ukrajině,
odvysílanému dne 21. července 2014 v rámci pořadu Události na programu ČT1 a
ČT24 od 19:00 hodin, nevěnoval tiskové konferenci ruského ministerstva obrany, na níž
zazněly tvrzení týkající se ukrajinských baterií BUK na místě sestřelu a pohybu
ukrajinského letounu v blízkosti sestřeleného letadla (a v rámci vyváženosti též reakci
ukrajinské strany na zveřejnění daných tvrzení), když v dané relaci zároveň zveřejnil
kontroverzní záběry údajného převozu protiletadlového raketového systému k ruským
hranicím (s dovětkem, že je ruské ministerstvo obrany odmítá). 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, jaké bylo plné znění výpovědi,
kterou při natáčení reportáže týkající se údajného pochybení Nemocnice Jihlava,
odvysílané v rámci pořadu Zprávy FTV Prima dne 12. dubna 2014 od 18:55 hodin na
programu Prima, na kameru učinil MUDr. David Laštovička, lékař dětské chirurgie
Fakultní nemocnice Brno. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti 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.), na základě
ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 19. srpna 2014 toto rozhodnutí: Rada dle
ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli TV CZ
s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00,
pokutu ve výši 200.000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam
vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z časového úseku od 16.00 do
23.00 hodin. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí
na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2014224. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou 1 000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6
odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2014224. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ:
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, z jakých důvodů
nebyli soutěžící upozorněni v průběhu vysílání teleshoppingového pořadu Sexy výhra,
odvysílaného dne 7. května 2014 v čase od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV,
písemně na obrazovce o skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto,
že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit, tak jak je deklarováno
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v
podmínkách
soutěže
uveřejněných
na
internetových
stránkách
http://calltv.com/sexyvýhra.
- Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět k prošetření porušení herního řádu
soutěže provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Sexy výhra
odvysílaného dne 7. května 2014 v čase od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV,
jehož provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova
42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti 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.), na základě
ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 19. srpna 2014 toto rozhodnutí: Rada dle
ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli CITYTV,
s.r.o., IČ 28064453, se sídlem Praha, 5. května 1323/9, PSČ 14000, pokutu ve výši
20.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že na výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu CITY TV ze dne
17. února 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období jednoho dne.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č.
3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014181.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2014181. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm.a) a f) a v
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 19. srpna 2014 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k)
zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení
ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na
programu RELAX, obsahující umístěný produkt, který byl nepatřičně zdůrazněn.
Jediným a nosným tématem celého pořadu jsou komerční aktivity společnosti
Pivovarský dvůr Plzeň (První plzeňské pivní lázně). Veškeré projevy moderátora i jeho
hostů směřují k propagaci společnosti Pivovarský dvůr Plzeň. Realizované rozhovory
mají atributy komerčního rozhovoru. Pracovníci společnosti Pivovarský dvůr Plzeň jsou
moderátorem vyzváni k prezentaci svého konkrétního oboru činnosti z portfolia aktivit
společnosti Pivovarský dvůr Plzeň, jeho kvalit a výhod, které jsou následně
dotazovanými pečlivě a systematicky odprezentovány. Jediným cílem pořadu tak bylo
zviditelnit Pivovarský dvůr Plzeň a jeho komerční aktivity, spočívající ve službách
lázeňských, hotelových, restauračních, relaxačních, sportovních a jiných, zvýšit
povědomí o značce, podpořit a zvýšit u spotřebitele zájem o prezentovaný produkt.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet
3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014421.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014421.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm.a) a f) a v
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
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vydala dne 19. srpna 2014 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k)
zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Švihák lázeňský dne 27. března 2014 od 10:14:56 hodin na programu RELAX,
který byl pořadem obsahujícím umístění produktu, neboť byl jako takový na svém
začátku i na konci označen (piktogramem PP), avšak již nebyl jako pořad obsahující
umístění produktu označen po svém přerušení v čase 7:28-12:02 minut od začátku
pořadu. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zřetelně označit pořad
obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení jako pořad obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto
pořadu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2014422. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2014422.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm.a) a f) a v
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 19. srpna 2014 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k)
zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Živě z Palladia dne 24. března 2014 od 15:30 hodin na programu RELAX, který
byl pořadem obsahujícím umístění produktu - obchodní dům Palladium (pořad
obsahoval různé stylizované záběry na osoby i na nápis Palladium na budově, grafický
popis „TV Relax uvádí živou show z nákupního centra Palladium Živě z Palladia“,
graficky ztvárněný nápis „Palladium“ a v neposlední řadě celé vysílání se odehrává v
improvizovaném studiu přímo v nákupním centru Palladium), a který nebyl na svém
začátku ani konci označen jako pořad obsahující umístěný produkt, čímž se
provozovatel dopustil porušení povinnosti zřetelně označit pořad obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení jako pořad obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014423.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014423.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 19. srpna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny,
resp. reportáže „Válka policistů: odbory stojí za Červíčkem“, dne 9. ledna 2014 od 19:30
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hodin na programu NOVA, z důvodu absence předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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 vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže
„Válka policistů: odbory stojí za Červíčkem“, dne 9. ledna 2014 od 19:30 hodin na
programu NOVA. Reportáž prezentovala postoj Nezávislého odborového svazu Policie
ČR k věci odvolání Martina Červíčka z funkce policejního prezidenta jako jednotný
postoj všech odborových organizací působících v rámci Policie ČR, aniž by přitom brala
v potaz skutečnost, že Unie bezpečnostních složek zaujímá ve věci zcela odlišné
stanovisko. V reportáži také zazněla spekulativní informace o tom, že Petr Lessy zůstal
ve funkci zejména díky lepším vztahům s ministrem, a o „pochybné“ minulosti Petra
Lessyho v bezpečnostní agentuře, aniž by toto bylo doloženo jakýmikoliv relevantními
podklady a aniž by Petr Lessy dostal jakýkoliv prostor se k těmto tvrzením vyjádřit.
Takovýmto zpracováním zpravodajské reportáže porušil provozovatel svou povinnost
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
- Rada 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 19. srpna 2014 toto
usnesení: Rada zastavila správní řízení se společností Simply You Pharmaceuticals
a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, vedené pro možné porušení
§ 5d odst. 2 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto
zadavatel reklamy propagující produkt – potravinu (doplněk stravy) "Ive“, odvysílané
dne 20. ledna 2014 v čase 11:11:45 hodin na programu Televize Barrandov, neboť se
porušení zákona ze strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na
základě § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. žádá jakožto osoba s oprávněným zájmem,
aby jí provozovatel vysílání TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, se sídlem
Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, sdělil zadavatele a zpracovatele
teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na
programu TIP TV pro účely zahájení správního řízení.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k charakteru pořadu Sama doma,
jež je pravidelně vysílán na programu ČT 1 od 12:30 hodin, resp. zda tento pořad
považuje za publicistický, jak uvádí na svých internetových stránkách. A pokud ano, z
jakého důvodu v tomto pořadu využívá institut umístění produktu, který je dle
ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. přípustný pouze v
kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání
nebo pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných
pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti.
- 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
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00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání došlo v rámci pořadu Sama doma odvysílaného dne 8.
dubna 2014 od 12:30 hodin na programu ČT1 k prezentaci výrobků (potravin) z řady
BIOHARMONIE od výrobce PRO-BIO s.r.o.. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla
zahájit s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4,
PSČ 140 70, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sama doma odvysílaného
dne 25. dubna 2014 od 12:30 hodin na programu ČT1, který obsahoval umístění
produktu, respektive výrobků Lenovo, se mohl v rozhovoru na téma "Jak vybrat tablet"
(v čase od 00:40:50 do 00:44:40 od začátku pořadu) dopustit nepatřičného
zdůrazňování umístěného produktu, který byl v dané fázi ústředním prvkem rozhovoru,
respektive pořadu, a to na základě kombinace zvukové složky, kdy bylo hovořeno o
jejich speciálních funkcích, přednostech a výhodách (možné polohy, ochrana zápěstí při
držení, ochranná funkce pouzder, výběr z různých barev), a obrazové složky s
detailními záběry na výrobky vždy s čitelným logem Lenovo, s nimiž protagonistky
rozhovoru manipulovaly k demonstraci toho, o čem se právě vede řeč. Takto byly
obrazovou složkou doplněny výroky typu: "...barevné provedení je také velmi
důležité...Můžete se podívat vlastně na nejnovější kousek, což je tady ta champagne
barva, která bude k dostání na přelomu května a června.“; "...Yoga Tabletu, který je
velmi specifický, k čemu všemu se dá využít. Pokud ho máte v tomto režimu, můžete ho
použít například při vaření. Jednoduše si vlastně tablet dáte před sebe, koukáte se na
recept a vaříte podle něj. Tento tablet je specifický tím, že má vlastně jakoby tři režimy
použití. Jeden je ten, co jste viděli. Druhý režim je vlastně, že tablet položíte a můžete
na něm prohlížet fotky nebo surfovat po internetu. Třetí režim, že vlastně stojánek dáte
pryč a můžete tablet držet v ruce a jednoduše ergonomicky na něm pracovat, což
vlastně jakoby i chrání vaše zápěstí.“; „Tady se můžete podívat, k tabletům existují
speciální pouzdra pro ženy v několika barevných provedeních. Těch barev je i
samozřejmě více.“ – „Ke každým botám jedno.“ – „Přesně tak. Můžete krásně sladit s
botami i kabelkou. Potom samozřejmě u toho obalu je klasicky i speciální hadřík. Je
nutné říct, že není dobré displej tabletu nebo i notebooku utřít čímkoliv, co najdete po
ruce, protože byste samozřejmě mohli poškrábat.“. Tím mohlo ze strany provozovatele
dojít k porušení zákonné povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu
nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.
- 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
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, aby ve
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložil Radě obchodní smlouvy či jiné
podkladové materiály, na jejichž základě došlo k prezentaci výrobků značky Lenovo v
rámci pořadu Sama doma odvysílaného dne 25. dubna 2014 od 12:30 hodin na
programu ČT1.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, na základě jakých zdrojů byla ve
zpravodajském příspěvku s názvem „Vzpomínka na sovětské vojáky“, který byl
odvysílán v pořadu Události dne 9. 5. 2014, jenž je vysílán v čase od 19:00 hodin na
programu ČT1, podána informace o tom, že „Na příchod sovětských vojáků téměř do
svobodné Prahy před 69 lety se vzpomínalo i v české metropoli“.
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- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ŠLÁGR TV, spol. s
r.o., IČ: 26102293, se sídlem: Dubné 158, 373 84 Dubné, jestli program, který je vysílán
v systému DVB-T s logem Country No. 1, je programem vysílaným na základě licence
udělené společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o. pod sp. zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, č. j.
zem/977/2014, k provozování zemského celoplošného digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ:
26509911, sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p. 439/29, PSČ 150 00, k obchodním
sdělením „Stavitelství ŠMÍD“, „Blue Style“ a „Profi-cz“, premiérově odvysílaným dne 24.
března 2014 v čase 9:21:03 hodin na programu O ("Óčko").
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Stanice O, a. s., IČ
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, z jakého důvodu
dne 17. dubna 2014 od 19:02 hodin, během vysílání videoklipu Prince: The Most
Beautiful Girl In The World na programu Óčko GOLD nebylo zobrazeno logo programu,
jak požaduje ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. Dále, zda je tento
videoklip považován za samostatný pořad, či je součástí pořadu GOLD NEWS, jež mu
bezprostředně předchází. A konečně, zda nápis GOLD NEWS, zobrazený v průběhu
pořadu GOLD NEWS, provozovatel považuje zároveň za uvedení loga programu.
- 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 vysílání Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha
5- Košíře, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 17. dubna 2014 nesplnil svou povinnost uvádět
označení televizního programu (logo) v televizním vysílání programu Óčko GOLD, a to
konkrétně v průběhu tzv. selfpromotion, ke kterému byla využita část videoklipu
zpěváka George Michaela a které bezprostředně předcházelo odvysílání pořadu GOLD
NEWS od 19:00 hodin, dále pak v průběhu úvodní a také závěrečné znělky tohoto
pořadu GOLD NEWS a také v průběhu první skladby následujícího playlistového
pořadu, kterou byl videoklip Prince: The Most Beautiful Girl In The World odvysílaný od
19:02 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, k obchodnímu
sdělení „Honda“, premiérově odvysílanému dne 14. března 2014 v čase 20:11:59 hodin.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, z jakého důvodu byl v
programovém bloku, přerušujícím pořad Prostřeno!, který byl vysílán dne 15. 5. 2014 od
18:00 hodin, zařazen mezi upoutávkami spot informující o tom, že sponzorem pořadu
jsou Bohemia Chips, a zda se toto označení sponzora vztahovalo k pořadu Prostřeno!,
resp. k jakému pořadu se informace o sponzorování vztahovala.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ:
26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, jakým způsobem uplatňuje
svoji redakční odpovědnost při vybírání DVD, jež nabízí prostřednictvím svého
programu, resp. jakou má redakční kontrolu nad obsahem DVD, které zprostředkovává
ve vysílání.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Regionální televize
CZ s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, v jaké
zemské síti a z jakých vysílačů je šířen program regionalnitelevize, vysílaný
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T na základě licence č.j.
sve/3918/2013 ze dne 3. září 2013, spis sp. zn. 2013/660/sve/Reg.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ZAK TV s. r. o., IČ
64835669, sídlem Prokopova 26, Plzeň, PSČ 301 00, z jakého důvodu na programu R1
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ZAK dne 17. dubna 2014 od 10:41 hodin, a dále ve smyčce, v rámci upoutávky na
vlastní televizní program, použil v její úvodní ucelené části výhradně záběrů na Závod
Kaznějov, který byl navíc v některých záběrech pomocí informační tabule jednoznačně
identifikován, a dále, zda existuje nějaké smluvní ujednání mezi ním a společností LB
MINERALS s. r. o.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 82/2014 ze
dne 9. 7. 2014, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu
v Praze č. j. 8A 174/2013 ze dne 22. 4. 2014, jímž byla zamítnuta žaloba proti
rozhodnutí Rady č. j. had/4041/2012, sp. zn. 2013/4874/had/GRE ze dne 30. 7. 2013,
kterým byla společnosti GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. uložena
pokuta ve výši 400 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.,
ke kterému došlo zadáním reklamy na produkt GS Condro Forte, odvysílané v premiéře
dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na upozornění č.j. LOJ/1558/2014
na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne
9. února 2014 na programu fanda v čase 16:58:28, 17:50:48, 18:20:09, 19:11:11 a
19:59:11 hod. byly v bezprostřední návaznosti na vysílané reklamy zařazeny upoutávky
provozovatele na vlastní pořady, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti, aby
reklama byla ve vysílání snadno rozeznatelná a zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělená od ostatních částí vysílání.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. na
upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) b) 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 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, 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 k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání
je Rada.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a.s. na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel televizního vysílání povinen zřetelně označit pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, kterého se
provozovatel dopustil odvysíláním pořadu In design dne 7. května 2014 od 15:16 hodin
na programu Brno TV.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jiří Středa, IČ 10518266, se sídlem
Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232, na uložené upozornění na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. února
2014 uváděl ve vysílání programu VIDEO JS - Účko střídavě dvě různá loga (TV JS a
TV Účko), čímž mohl být divák zmaten, jaký program vlastně sleduje.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Kalisty Pavla ze dne 17. 6. 2014 na
upozornění č.j. LOJ/1959/2014 na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 28. března 2014 nezajistil, aby byl reklamní
blok vysílaný v čase 05:01:07-05:02:42 hodin na programu FILMpro po svém skončení
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělen od ostatních částí vysílání. Po skončení reklamy STK Klatovy ihned
následovala znělka „Zprávy z Klatovska“.
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- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting s. r. o. na upozornění,
č.j. LOJ/2552/2014, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že v roce 2013 na programu Rebel neopatřil alespoň 15 % vysílaných
pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň
2 % vysílaných pořadů nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting s. r. o., IČ 26839407,
sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na upozornění na porušení
zákona č.j. DRD/2305/2014, ident. 0693(2014), kterým byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytoval divákům programu Rebel snadný, přímý a trvalý přístup k
informacím, konkrétně k základním údajům o provozovateli (název, sídlo, identifikační
číslo), k důležitým kontaktním údajům (poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo)
a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., které bylo
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/2303/2014.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, na upozornění na porušení
zákona, respektive licenčních podmínek, které bylo provozovateli vysílání doručeno pod
č.j. RUD/2333/2014.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které bylo
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/2403/2014.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. na upozornění
Rady, že povinné informace dle § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. na
webových stránkách provozovatele nejsou uváděny v souladu se zákonem.
- Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR, respektive hlavního
hygienika, ve věci obchodního sdělení Express Diet, vysílaného dne 23. března 2014 v
13:01:35 hodin na programu Prima.
- Rada informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o prezentaci výrobku
Express Diet v televizním vysílání dne 23. března 2014 v čase 13:01:35 hodin na
programu Prima a zároveň žádá o prošetření jeho distribuce a jeho účinků
deklarovaných v rámci obchodního sdělení.
- 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.“), a na základě § 7a odst. 4) a § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. vyzývá
provozovatele vysílání společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Praha 8
- Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, pro účely správního řízení sdělit ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení výzvy, kdo je objednatelem, respektive zadavatelem a
zpracovatelem obchodního sdělení Express Diet, které bylo premiérově odvysíláno dne
23. března 2014 v čase 13:01:35 hodin na programu Prima.
- Rada se seznámila s šetřením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci posouzení
charakteru přípravku Tammex family plus.
- Rada se seznámila s odpověďmi/vyjádřeními Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
Ministerstva zdravotnictví ČR a České obchodní inspekce, které se vztahují k propagaci
a prodeji solného inhalátoru „Wellneo“.
- Rada se seznámila s omluvným vyjádřením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ 24267309,
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

24

- Rada se seznámila s Deklaraci k rozvoji mediální a informační gramotnosti v digitální
éře, kterou navrhlo UNESCO.

AVMSnV
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání O2
Videotéka poskytovatele O2 Czech Republic a.s.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje
poskytovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlo Za Brumlovkou 266/2, Praha
4, PSČ 140 22, na porušení ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se
dopustil tím, že do nabídky audiovizuální mediální služby na vyžádání O2 Videotéka
zařadil snímek Hostel 2, aniž by zajistil, aby tento obsah, který může vážně narušit
zejména psychický vývoj dětí, jelikož obsahuje scény zobrazující hrubé samoúčelné
násilí, byl dostupný pouze tak, aby jej děti a mladiství neměli běžně možnost vidět nebo
slyšet. Scény obsahující hrubé samoúčelné násilí, tedy scény značně drastické a
explicitní, jež nejsou v této podobě nutné pro dosažení umělecké ani informační
hodnoty, jsou tyto: trýznitelé rozřezávající mladému muži zaživa břicho skalpelem a
vytahující mu rukama vnitřnosti (střeva) z břišní dutiny (00:06:49 – 00:06:55 hodin od
začátku záznamu), umučení studentky Lorny ženou, která ji řeže kosou a zároveň se
koupe v její krvi, přičemž jí nakonec podřízne hrdlo srpem (00:44:57 – 00:49:54 hodin
od začátku záznamu), jeden z mučitelů omylem pořeže týranou dívku rozbrušovačkou v
obličeji (01:12:55 – 01:13:23 hodin od začátku záznamu), mučení muže formou
vivisekce a následný kanibalismus spočívající v pojídání části stehenního svalu
(01:15:40 – 01:16:06 hodin od začátku záznamu) a vykoupení hlavní hrdinky za užití
sadismu (ustřihnutí penisu zahradnickými nůžkami) vůči původnímu mučiteli (01:24:08 –
01:24:34 hodin od začátku záznamu). Snímek je tedy zcela nevhodný pro děti a
mladistvé, u dětských diváků může vyvolat psychické obtíže dlouhodobějšího a
intenzivnějšího rázu, přispět k psychické dekompenzaci a posílit případné agresivní či
deviantní dispozice. Přesto byl v rámci katalogu pořadů zařazen do kategorie „Thriller a
krimi“ takovým způsobem, že je možné přístup k této službě získat pouhou platbou
prostřednictvím SMS. Není tak žádným způsobem zjišťováno, zda je zákazník zletilý či
nikoli. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Economia, a.s. IČ 281 91
226, se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, z jakého důvodu neoznámila
ukončení poskytování služby s názvem aktualne.centrum.cz/video, umístěné na
internetové adrese www.aktualne.centrum.cz/video.
- Rada zapisuje změnu v Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, spočívající ve změně poskytovatele, názvu služby a adresy přístupu ke
službě, a to následovně: Poskytovatel – Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem
Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, název služby – video.aktualne.cz, adresa pro
přístup ke službě – www.video.aktualne.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele FABEX
MEDIA s.r.o., IČ 26849976, sídlo Kosmova 651/16, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu v Žádosti o zápis do „Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání“, doručené Radě dne 14. července
2014, uvedl jakožto přístup ke službě „Audiovizuální mediální služba na vyžádání“
pouze internetovou adresu www.tvova.cz, a nikoli také adresu www.fabextv.cz, přestože
tato je stále funkční. Či případně, zda službu umístěnou na internetové adrese
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www.fabextv.cz pokládá za službu odlišnou od služby, jež byla předmětem žádosti. A
dále, zda se služba umístěná na adrese www.tvova.cz skutečně nazývá „Audiovizuální
mediální služba na vyžádání“, jak je uvedeno v žádost v kolonce „Název Služby“, či zda
se jedná o nedorozumění. V druhém případě Rada žádá o sdělení skutečného názvu
služby. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 PRAHA TV s.r.o. ze dne 29. července 2014,
doručeného Radě dne 29. července 2014, toto potvrzení: Poskytovatel PRAHA TV s.r.o.
IČ: 258 30 937, se sídlem v Praze 8, Thámová 137/16, PSČ 186 00, byl dne 19. srpna
2014 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 1. července 2014 pod názvem PRAHA TV, umístěná na internetové adrese
www.prahatv.eu.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s dopisem Mininsterstva průmyslu a obchodu ze dne 13. srpna
2014 o ustavení pracovní komise pro rozvoj pozemního televizního vysílání a nominuje
do této komise P. Foltána jako svého zástupce a M. Boušku jako jeho náhradníka.

V Praze dne 21. 8. 2014
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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