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Tisková zpráva z 16. zasedání, konaného dne 4. 9. 2012  

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání 
projednala 58 bodů programu. Seznámila s 31 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala jedno upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 
osmi správních řízení.  

Rada udělila společnosti Radio Ibur s.r.o., IČ 28643704 se sídlem Mohelnická 807, 
Uničov, PSČ 783 91, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program Radio Rubi na dobu 8 let, 
ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

 Rada udělila společnosti Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se sídlem Praha 4, 
Tererova 17, PSČ 149 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Pětka; základní programová 
specifikace: zábavný a informační program; územní rozsah vysílání: celé území 
České republiky; časový rozsah vysílání: 24 h denně;  

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY (licence č.j.: 
Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W (vysíláním 
zásobeno 30 531 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako 
nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních 
kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s 
přidělením kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Gama media s.r.o., 
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 56 702 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, 
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních 
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kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, 
se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s 
přidělením kmitočtu Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 
52 12 / 50 14 18. 

-  Rada udělila společnosti Radio Ibur s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program Radio Rubi na 
dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO 
s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0956 / 
49N1818 na Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0731 / 
49N1818, toto rozhodnutí: Rada udělila provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 
70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0956 / 
49N1818 na Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0731 / 
49N1818. 

-  Rada podle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavila řízení o ţádosti o 
udělení předchozího souhlasu s převodem části obchodního podílu Tomáše Hasila ve 
výši 9 % ve společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 
Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, na společnost  MEDIA BOHEMIA a. 
s., neboť podaná ţádost je zjevně právně nepřípustná. 

-  Rada neudělila společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 
460 01 Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas podle 
ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. k převodu části obchodního podílu 
Pavla Michala ve výši 25 % na společnost MEDIA BOHEMIA a. s., neboť převodem by 
byla porušena povinnost zachovat osobám, které byly společníky právnické osoby ke 
dni vydání rozhodnutí o udělení licence, alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv 
po dobu 5 roků od udělení licence. 

-  Rada udělila provozovateli ULTRAVOX, s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Masarykova 
746/40, 252 19 Rudná u Prahy souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Ethno (licence Sp.zn. 2007/277/zab, č.j. 3249/08), spočívající ve změně podle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ve změně licenčních podmínek, konkrétně 
ve změně podílu mluveného slova na rozsah 3 - 7% a zařazení sedmi zpravodajských a 
kulturně informačních vstupů v čase od 07:00 do 19:00 hodin, v doplnění hudebních 
ţánrů k ţánrům stávajícím a ve zjednodušení programového schématu. 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 102,6 
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Most 2. 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW s diagramem odpovídajícím dohodě 
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GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov a noc – město, tj. pro nominální 
pouţitelné intenzity pole přízemní sloţky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 
dBµ. 

-  Rada se seznámila s návrhem textu inzerátu ve vyhlášeném licenčním řízení k 
provozování celoplošného rozhlasového vysílání v pásmu středních vln prostřednictvím 
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1233 kHz / 10 kW 
se lhůtou pro doručení ţádostí do 11. října 2012 do 17:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, paní Denisou Bierošovou, IČ: 88172660, Opavská 773/93, 708 
00 Ostrava-Poruba., správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na 
ecigaretyshop.cz, která byla odvysílána dne 30. března 2012 v čase 17:40:53 hodin na 
programu Radio Hey (frekvence 94,7 MHz/Ostrava), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 
1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., který zakazuje reklamu zboţí, sluţeb nebo jiných 
výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, a to s ohledem na fakt, ţe dle § 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, je u elektronických cigaret zakázán zásilkový prodej a veškeré další formy 
prodeje výrobků, při kterých není moţno ověřit věk kupujícího. 

-  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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností WALMARK, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec, 
Oldřichovice 44, 739 61, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na 
doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června 2012 v časech 
6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin na programu Rádio 
BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona o regulaci reklamy zadáním reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). 

-  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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, Pavlem Smejkalem, IČ: 18331203, s místem podnikání Seniorů 
1207, Liberec 30, 463 11, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na 
vitaminshop.cz, která byla odvysílána dne 17. července 2012 v čase 6:24:25 hodin, 
9:21:02 hodin a 15:14:58 hodin na programu FREKVENCE 1, se mohl dopustit porušení 
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., který zakazuje reklamu zboţí, sluţeb nebo 
jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, a to s ohledem na fakt, ţe dle § 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, je u elektronických cigaret zakázán zásilkový prodej a veškeré další formy 
prodeje výrobků, při kterých není moţno ověřit věk kupujícího. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Plus; 107,4 MHz Karlovy Vary) dne 20. 
srpna 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 20. srpna 2012, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 20. 
srpna 2012, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 
20. srpna 2012, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Hradec Králové) dne 
20. srpna 2012, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 
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20. srpna 2012 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 20. srpna 2012. 

-  Rada vyţádá od provozovatele rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a.s. 
informace o zadavateli (objednavateli) reklamy na doplněk stravy STIMOL, která byla 
odvysílána dne 20. srpna 2012 v čase 7:20:41 hodin, 9:17:59 hodin a 12:21:45 hodin na 
programu Hitrádio FM Plus (107,4 MHz Karlovy Vary).  

-  Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, 
s. r.o. z úterý 31. července 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s dotazem posluchače (č.j. 7345/2012) na moţnost zachování 
programů ČRo 6 a Rádia Česko; Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 
7500/2012) na reklamu na společnost AAA Auto, a.s. a s její a analýzou a dospěla k 
závěru, ţe provozovatel FREKVENCE 1, a.s. odvysílal dne 20. srpna 2012 v čase 
9:40:10 hodin reklamu společnosti AAA Auto „přímluva ředitelky společnosti“ v souladu 
se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; Rada se seznámila s dotazem 
posluchačky (č.j. 7501/2012) ohledně porušování licenčních podmínek Rádia Dálnice; 
Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 7590/2012) na pořad "Dámský klub", 
který byl odvysílán dne 21. srpna 2012 v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu 
FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 7591/2012) na pořad 
"Dámský klub", který byl odvysílán dne 21. srpna 2012 v čase od 10:00 do 12:00 hodin 
na programu FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 
7592/2012) na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 22. srpna 2012 v čase od 
10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stíţností 
posluchače (č.j. 7615/2012) na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 22. srpna 
2012 v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1; Rada se seznámila 
s dotazem posluchače (č.j. 7593/2012) na přebírání části vysílání programu Rádia 
BLANÍK RÁDIEM TEP.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 7A 24/2012-51 ze dne 
23. července 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/737/zab/JUK ze 
dne 28. 2. 2012 o udělení souhlasu provozovateli JUKE BOX spol. s r. o. se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci a změnou územního rozsahu přidělením 
kmitočtu 91,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Nový Jičín silo. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
čj. 7A 24/2012-51 ze dne 23. července 2012. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 2Ao 5/2011-204 ze 
dne 15. května 2012, jímţ byl zamítnut návrh společností LONDA, spol. s r. o., 
Frekvence 1, a. s. a EVROPA 2, spol. s r. o. na zrušení článku 13 odst. 4 písm. c) 
opatření obecné povahy vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 7. 6. 2011 
pod čj. ČTÚ-28175/2011-605, kterým byla jako podmínka pro vyuţití kmitočtového 
pásma 87,5 aţ 108 MHz určena maximální hodnota výkonu celkového multiplexního 
signálu na 0 dBr. 

-  Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti RADIO BONTON a. s. o 
poskytnutí informací v souvislosti s upozorněním na porušení zákona týkajícím se 
porušování licenčních podmínek při vysílání programu Radio Bonton. 

-  Rada se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby na provoz VKV vysílačů. 
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě, společnosti Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se 
sídlem Praha 4, Tererova 17, PSČ 149 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Pětka; základní programová 
specifikace: zábavný a informační program; územní rozsah vysílání: celé území České 
republiky; časový rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; výčet států, 
na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika, v 
rozsahu dle podání ze dne 31. července 2012, č.j. 6963, ve znění doplnění ze dne 17. a 
21. srpna 2012, č.j. 7445 a 7533.  

-  Rada odmítla dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., ţádost společnosti 
Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, 
PSČ 708 00, ze dne 16. května 2012, č.j. 4918, o udělení licence k provozování 
televizního vysílání programu Pohoda R prostřednictvím pozemních vysíláčů (DVB-T), 
neboť ţádost nemá náleţitosti dle zákona č. 231/2001 Sb., a ţadatel ve stanovené lhůtě 
nedostatky ţádosti v rozsahu dle § 14 odst. 1 písm. g) v návaznosti na ustanovení § 2 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) neodstranil. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů, fyzické osoby Miloslava Akrmana, Hlinsko, Husova 14, PSČ 539 
01, licence č.j. sve/2820/09, spis. zn.: 2009/237/sve/AKR, ze dne 7. dubna 2009; 
doručeným Radě dne 25. července 2012, č.j. 6852, ve znění upřesnění ze dne 23. 
srpna 2012, č.j. 7589, spočívajícím v přerušení vysílání v době od 23. července – 13. 
srpna 2012 z důvodu údrţby technických prostředků.  

-  Rada v souladu s § 39 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala 
souhlas s prodlouţením lhůty k odstranění vad přihlášky k registraci přihlašovatele 
Obec Vrhaveč, IČ 00256307, Malá Víska 23, Klatovy PSČ 339 01, dle podání č.j. 7372 
doručeného dne 14. srpna 20112. 

-  Rada registrovala právnickou osobu Obec Vrhaveč, IČ 00256307, Malá Víska 23, 
Klatovy PSČ 339 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů; výčet katastrálních území a okresů: 786284 
Vrhaveč u Klatov, okres Klatovy, 786250 Malá Víska u Klatov, okres Klatovy, 786268 
Neznašovy, okres Klatovy, 786276 Radimovy, okres Klatovy; programová nabídka: 
české televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4, Prima family, NOVA, Televize 
Barrandov, Spektrum, Minimax; české rozhlasové programy: ČRo 1 – Radioţurnál, ČRo 
2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo 
Leonardo, ČRo D-Dur, Regionální ČRo; dle podání č.j. 4681 doručeného dne 9. května 
2012 a č.j. 7452 doručeného 17. srpna 2012. 

-  Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli CET 21, spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo 
Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, zanikla dne 6. srpna 2012 dle § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. sp.zn. 2011/719/sve/CET, ze dne 23. srpna 
2011, k provozování televizního vysílání programu fanda šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů. O této skutečnosti vydá provozovateli osvědčení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., prominula 
provozovateli Dragon Internet a.s., IČ 27237800, se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou 
883, PSČ 293 06, zmeškání úkonu, neboť prokázal, ţe překáţkou byly závaţné důvody, 
které nastaly bez jeho zavinění. 

-  Rada registrovala provozovateli Dragon Internet a.s., IČ 27237800, se sídlem 
Kosmonosy, Pod Loretou 883, PSČ 293 06, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, čj. 
zem/4025/2010, spis. zn.: 2010/1103/zem/DRA, ze dne 23. listopadu 2010, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční (ruské) televizní 
programy, a to: Channel One Russia (Pervyj kanal Vsemirnaya ceť - První kanál. 
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Celosvětová síť), Dom Kino, Karusel (Detsko-yunosheskiy telekanal Karusel - televizní 
kanál pro děti a mládeţ Karusel), Muzika Pervogo, Vremya (Vremya: dalekoe i blizkoe - 
Doba: vzdálená i blízká), dle podání doručeného Radě dne 10. července 2012, č.j. 
6531, ve znění doplnění ze dne 22. srpna 2012, č.j. 7581.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Dragon Internet a.s., IČ 27237800, 
se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou 883, PSČ 293 06, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uváděných v přihlášce o registraci, čj. 
zem/4025/2010, spis. zn.: 2010/1103/zem/DRA, ze dne 23. listopadu 2010, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Doku 
CS, FAJNROCK TV, Film Europe Channel, Golf Channel, Kino CS, Muzika CS, 
Nickelodeon, Prima love; zahraniční televizní programy: Animal Planet HD, ARD, 
Extreme Sports, Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD, Filmbox Plus, JOJ 
PLUS, KI.KA, National Geographic Channel, Nickelodeon Jr, PRO 7, RTL, Super RTL, 
TLC, TV LUX, TVP KULTURA, TVP POLONIA, ZDF; a oznámení vysílání programů 
Animal Planet, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, ESPN America, Eurosport 2, Film Europe, 
Filmbox, JOJ, JOJ PLUS, Nova Cinema, Prima Cool, Prima family, STV 1, STV 2, TA3, 
TV Doma, TV MARKÍZA v HD rozhlišení, v rozsahu dle podání doručeného Radě dne 
10. července 2012, č.j. 6531, ve znění doplnění ze dne 22. srpna 2012, č.j. 7581.  

-  Rada v souladu s § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu prominula 
přihlašovateli Internethome, s.r.o., IČ 24161357, sídlo Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 
266/2, PSČ 140 00, zmeškání úkonu, neboť prokázal, ţe překáţkou byly závaţné 
důvody, které nastaly bez jeho zavinění.  

-  Rada registrovala právnickou osobu Internethome, s.r.o., IČ 24161357, sídlo Praha 4 
– Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; výčet 
katastrálních území a okresů: katastrální území dle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o 
stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků ze dne 18.11.2008 a okresy dle zákona č. 36/1060 Sb., o 
územním členění státu, v platném znění; programová nabídka: české televizní 
programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4, Televize Barrandov, fanda, Fashion TV, FUN 1, 
LOCAL TV PLUS, Meteo TV, Metropol TV, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), POLAR, 
Prima family, Prima COOL, Prima love, Tv NOE, TV Pohoda, ŠLÁGR, 
regionalnitelevize.cz, R1 jih, R1 Morava, R1 ZAK, R1 GENUS; zahraniční televizní 
programy: TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, TVP HD, 
STV 1, STV 2, ARD, ARD HD, Deutsche Welle, ZDF, ZDF Neo, ZDF Kultur, ZDF Info, 
RAI UNO, France 24, Pervyj kanal, TVE Internacional, BBC World News, ORF 1, ORF 
2, ORF III, ORF 2 Europe, TV MARKÍZA, MUSIC BOX TV, Musiq1, JOJ, JOJ PLUS, TV 
Doma, TA3, TV LUX, Dajto, TV 5 Monde, Al Jazeera, CNN International, Sky News, 
EuroNews; české rozhlasové programy: ČRo 1 – Radioţurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – 
Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo 
Jazz, ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Karlovy Vary, ČRo 
Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo 
Liberec, ČRo Region (Středočeský kraj), ČRo Region (Vysočina); dle podání č.j. 5398 
doručeného 4. června 2012, č.j. 7338 doručeného dne 17. srpna 2012, č.j. 7495, 
doručeného dne 20. srpna 2012. 

-  Rada registrovala provozovateli SMART Comp a.s., IČ 25517767, sídlo Brno, Bystrc, 
Kubíčkova 115/08, PSČ 635 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
změnu registrace sp.zn. 2007/562/sve/SMA, č.j. sve/7306/07, ze dne 31. července 
2007, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o výčet katastrálních 
území v rozsahu dle seznamů o 267 stranách přiloţených k oznámení č.j. 6739 a 
sezamu okresů, ve kterých se katastrální území nacházejí, o 2 stranach, přiloţenému k 
č.j. 7493.  

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele SMART Comp a.s., IČ 25517767, 
sídlo Brno, Bystrc, Kubíčkova 115/08, PSČ 635 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
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Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2007/562/sve/SMA, č.j. sve/7306/07, ze dne 
31. července 2007, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
české televizní programy: Meteo TV, Harmonie TV, Metropol TV, KINO CS, SPORT2, 
Nickelodeon, Retro Music Television, Golf Channel CS; o zahraniční televizní programy: 
Animal Planet HD, TLC, Mezzo, Mezzo Live HD, BABY TV, Nat Geo Wild, Fightbox HD, 
Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD, AXN Crime, AXN Sci-fi, MTV LIVE HD; o 
zahraniční televizní programy erotické Private Spice, Erox HD v časovém rozsahu 
vysílání 24 hodin denně, včetně specifikace technického zabezpečení v souladu s § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a v oznámení, ţe jiţ zaregistrované programy 
NOVA, Nova Sport a Spektrum budou vysílány téţ v HD rozlišení; dle podání č.j. 6739 
doručeného dne 20. července 2012 a č.j. 7493 doručeného dne 21. srpna 2012.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele BROADCAST MEDIA, IČ 26145430, 
sídlo Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím druţice sp.zn. 2009/904/zab/BRO ze dne 8. září 2009, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový program Radio 
Beat (licence sp.zn. 2007/245/FIA) ; dle podání č.j. 7365 doručeného dne 14. srpna 
2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Roţnov spol. s r.o., IČ 45195579, 
sídlo Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 61, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/110/00 ze dne 17. června 2010, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní 
program Šlágr TV a slovenský televizní program Dajto ; dle podání č.j. 7399 ze dne 16. 
srpna 2012. 

-  Rada se seznámila s informací o kasační stíţnosti společnosti FTV Prima, spol. s r.o. 
proti druhému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2012, č.j. 6 A 
162/2010-263, ve věci změny licenčních podmínek licence č. 012/94, a to doplněním 
licenční podmínky č. 38 pro digitální vysílání. 

-  Rada provedla dne 4. září 2012, na svém 16. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu 
označení sponzora Cardcasino.cz, poprvé odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 0:26:08 
hodin na programu ČT4 a reprízovaného do 21. 3. 2012 na témţe programu, v rámci 
správních řízení sp. zn. 2012/481/had/ČTV a 2012/482/had/Pok. 

-  Rada provedla dne 4. září 2012, na svém 16. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu 
obchodního sdělení na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 
od 2:33:26 hodin na programu Prima televize, v rámci správních řízení sp. zn. 
2012/485/had/All, 2012/486/had/All, 2012/487/had/All. 

-  Rada provedla dne 4. září 2012, na svém 16. zasedání, důkaz v rámci správního 
řízení spis. zn. 2012/617/had/DAC, a to zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na 
produkt Colafit, odvysílaného dne 2. října 2011 v 19:10 hodin na programu Nova v rámci 
teleshoppingu Tipy ptáka Loskutáka s podtitulem teleshoppingový blok - Colafit. 

-  Rada provedla dne 4. září 2012, na svém 16. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu 
označení sponzora TEREZIA COMPANY RAKYTNÍKOVÝ OLEJ premiérově vysílaného 
dne 29. 4. 2012 od 11:58:45 hodin na programu Prima family a dále vysílaného ve 
stejný den ve 12:19:27 hodin, 12:28:26 hodin a 13:17:25 hodin na témţe programu, v 
rámci správních řízení 2012/536/had/TER a 2012/495/had/TER. 

-  Rada se seznámila s materiálem Mediální obraz Romů. 

-  Rada se seznámila se souhrnnou zprávou o monitoringu příspěvků o kriminálních 
činech s identifikací romské etnicity v pořadu Televizní noviny provozovatele CET 21 
spol. s r.o. v období 1. ledna 2012 aţ 31. května 2012. 
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-  Rada se seznámila s monitoringem příspěvků o kriminálních činech s identifikací 
romské etnicity v pořadu Televizní noviny provozovatele CET 21 spol. s r.o. v období 1. 
ledna-20. února 2012. 

-  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, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny v období od 1. ledna do 20. února 
2012, v němţ byly opakovaně zařazeny účelově vybírané a zpracované informace o 
příslušnících romského etnika, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do 
programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických 
nebo rasových menšin. Pořad Televizní noviny prezentoval ve sledovaném období v 
souvislosti s romským etnikem prakticky výhradně negativní informace, převáţně ze 
sféry kriminality, a na rozdíl od kriminality většinové populace zde pachatele 
identifikoval etnicitou. Zobrazoval Romy výhradně jako problémovou menšinu z hlediska 
kriminálního nebo sociálního, označoval za Romy jedince tmavší pleti, bez ohledu na to, 
zda jde skutečně o Romy, respektive zda se jimi dotyční cítí být. Byla pouţívána slovní 
spojení, díky nimţ docházelo k automatickému spojování problematických situací a 
lokací s Romy (romská ubytovna atd.), bez ohledu na faktický stav věcí. V případu 
informování o střelbě v Tanvaldu byli účastníci incidentu označeni jako mladíci v 
reportáţi (ze dne 1. ledna) z doby, kdy se předpokládalo, ţe jsou oběťmi. V okamţiku, 
kdy se začalo uvaţovat o tom, ţe mohli být útočníky, identifikovala je televize verbálně 
jako Romy (reportáţe ze dne 2., 3., 4., 5., 11. a 13. ledna). V pořadu Televizní noviny 
byly zařazeny rasistické výroky (neidentifikovaná osoba: „Můţu říct, ţe ten člověk jich 
zastřelil málo, poněvadţ tady přepadávají normálně v pravý poledne tady v parku, ţe jo, 
lidi.“) bez jakékoli redakční korekce. Během informování o demonstracích na severu 
Čech dal pořad prostor k vyjádření výhradně extremistům a jejich sympatizantům, 
účastníkům protiromských demonstrací (reportáţe z 8., 15. a 29. ledna). O problematice 
severních Čech bylo informováno tak (3., 8. a 15. ledna), ţe přítomnost romského 
etnika vyzněla jako jediná příčina sloţité sociální a bezpečnostní situace. Romové jsou 
dle sociologických studií majoritou vnímáni jako osoby zvýšeně náchylné k agresivnímu 
a kriminálnímu chování a k zneuţívání sociálního systému, a zpravodajství televize 
Nova, bez zájmu o skutečný stav věci, přesně kopírovala předsudky většinové 
společnosti, nerozlišovala mezi jednotlivými skupinami Romů, natoţ mezi jednotlivci, 
nezabývala se otázkou obtíţnosti určení etnického původu. Tím posílila negativní 
předsudečně stereotypní vnímání romské menšiny, coţ můţe podporovat a vyvolávat 
xenofobní a dokonce rasistické nálady ve společnosti. Vzhledem k nepopiratelnému 
faktu, ţe atmosféra ve společnosti, zejména na některých územích republiky, je z 
hlediska souţití s romskou menšinou značně problémová a vyhrocená tak, ţe dochází 
ke střetům a rovněţ k útokům s rasistickým podtextem, je nutno hodnotit takový postup 
nejsledovanějšího zpravodajského pořadu za obzvláště problematický, aţ nebezpečný. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 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 CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive způsobem informování o 
napadení rodiny ve Varnsdorfu v pěti reportáţích ve dnech 5., 8., 15., 18. a 29. ledna 
2012, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k 
nenávisti z důvodu barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. 
Pořad informoval o napadení rodiny, přičemţ opakovaně uvedl, ţe pachateli byli 
Romové. Informoval o následných demonstracích ve Varnsdorfu, označil za viníky 
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napjaté situace na severu Čech Romy. Nedal ţádný prostor k vyjádření příslušníkům 
romské menšiny. Veškerý prostor k vyjádření místních obyvatel byl vyhrazen pro 
zástupce majority, kteří vyjadřovali své obavy z romského etnika. Pořad opakovaně 
inzeroval konání demonstrací, které sám nazval protiromskými. Autoři reportáţí 
manipulativně a účelově pouţili informaci o úmrtí napadené ţeny, neboť opakovaně dali 
její smrt do přímé souvislosti s romským útokem, přičemţ skutečností je, ţe ţena 
zemřela aţ několik dní po útoku, a to přirozenou smrtí na následky dlouhodobé těţké 
choroby. Pořad tak nepřinesl věcné zpravodajství o celé situaci, ale za pouţití 
zavádějících a zjednodušujících informací a nevyváţené prezentace problematiky 
přispěl k vyhrocení situace na severu Čech. Zpracováním a řazením nepodloţených, z 
kontextů vytrţených a zavádějících informací, včetně účelové konstrukce o souvislosti 
smrti ţeny a romského útoku, a svoláváním protiromských demonstrací, podněcoval 
pořad Televizní noviny k nenávisti vůči skupině obyvatel na základě jejich etnického 
původu, a to bez rozlišení jednotlivých osob, ale na základě principu kolektivní viny. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou současné podoby pořadu Televizní noviny na 
programu Nova. 

-  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 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ţádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, 
sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, zda 
odvysílání izolovaného reklamního spotu v rámci reklamního bloku zařazeného do 
vysílání programu Nova dne 28.7.2012 v 19:51:19 hodin (produkt Nike) a dne 31.7.2012 
v 19:51:26 hodin (produkt Nike) bylo pouze výjimečným zařazením samostatného 
reklamního spotu v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2011 
Sb. 

-  Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního záznamu vysílání programu fanda v 
časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin dne 13. srpna 2012. 

-  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., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, IČ: 458 00 456, správní 
řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb., 
protoţe odvysíláním upoutávky na pořady "Konkurz pro Playboy", "ATP Masters 1000: 
Cincinnati" a "Netopýři: chuť krve" dne 13. srpna 2012 v 19:34 hodin na programu fanda 
se provozovatel vysílání mohl dopustit ohroţení psychického a mravního vývoje dětí a 
mladistvých tím, ţe protagonistky upoutávaného pořadu ve spodním prádle popisují své 
sexuální zkušenosti a představy (oblíbené sexuální polohy: "Zezadu", "Kdyţ mě plácá a 
tahá za vlasy" a sex ve třech: "Jednou jsem to dělala ve třech s další dívkou a klukem a 
bylo to váţně něco úţasnýho"). Upoutávka tedy můţe působit návodným dojmem a 
rovněţ můţe vést k předčasnému probuzení zájmu o sexuální oblast. Upoutávka navíc 
jasně specifikovala, kdy je moţné prezentované scény zhlédnout v daleko větším 
rozsahu, coţ její nebezpečnost zvyšuje, jelikoţ můţe motivovat mladistvé ke sledování 
pořadů v nočních hodinách. 

-  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 TP Pohoda s.r.o., sídlem Stavební 992/1, Ostrava–Poruba, 70800 Česká 
republika, IČ: 26852683, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe 
dne 12. července 2012 identifikoval svůj program pod názvem Pohoda Mini, coţ je v 
rozporu s licenčními podmínkami, jelikoţ program je licencován pod názvem TV 
Pohoda. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 
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-  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 TP Pohoda s.r.o., sídlem Stavební 992/1, Ostrava–Poruba, 70800 Česká 
republika, IČ: 26852683, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe dne 12. července 2012 od 12 do 24 hodin neposkytoval 
divákům programu TV Pohoda snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání, a to ani na svých webových stránkách. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

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

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Vrchlického 
439/29, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení ke způsobu zařazení a charakteru 
obchodního sdělení SUN KISS Interspar, premiérově vysílaného dne 29. června od 
3:13:27 hodin ńa programu O ("Óčko") a obchodního sdělení deník Metro, premiérově 
vysílaného dne 1. června 2012 od 17:00:30 hodin na programu O ("Óčko"). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 14. srpna 2012 do 27. srpna 2012: CET 21 spol. s r.o./Nova - 
reportáţ "Rodiče se bojí, aby peníze nerozdělily děti" odvysílaná dne 18. srpna v rámci 
pořadu Televizní noviny od 19.30 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova - reportáţ „Příručka 
poradí, co do kostela“ odvysílaná dne 24. srpna 2012 v rámci pořadu Televizní noviny 
od 19:30 hodin; Česká televize/ČT24 - diskuse mezi Tomášem Halíkem a Lenkou 
Procházkovou odvysílaná dne 10. srpna 2012 v rámci pořadu Události, komentáře od 
22:00 hodin; Česká televize/ČT1 - film Tělo mého nepřítele odvysílaný dne 18. srpna 
2012 od 16:35 hodin; T-Mobile/T-Mobile TWIST - postoupené podání ve věci reklamy 
„Za kaţdé dobití volání v síti zdarma“; TPMC s.r.o./STIL - stíţnosti na špatné zadání 
„soutěţe“ v různých vydáních pořadu Sexy výhra; CET 21 spol. s r.o./FANDA - 
upoutávka na program FANDA odvysílaná dne 15. července 2012 v cca. 11:26 hodin; 
Česká televize/nespecifikovaný program - připravovaný pořad otázky Václava Moravce 
speciál; CET 21 spol. s r.o./Nova - 21. epizoda seriálu Kriminálka Miami VII odvysílaná 
dne 15. srpna 2012 od 17:45 hodin; DACOM Pharma s.r.o./Colafit - postoupené podání 
ve věci prezentace výrobku v televizním vysílání; Česká televize/ČT1 - reportáţe 
„Liberci docházejí peníze, musel si půjčit“ odvysílaná dne 9. srpna 2012 v rámci pořadu 
Události v regionech od 18:00 hodin; Česká televize/různé programy - údajný nepoměr 
mediálního pokrytí festivalu Prague Pride 2012 a Celostátního setkání mládeţe ve 
Ţďáru nad Sázavou; Různí provozovatelé/různé programy - údajně tendenční a 
zavádějícím způsob informování o nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření 
ROP Jihozápad v letech 2007 aţ 2011; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný 
program - nahý muţ, kterému je vidět přirození, v reklamě Pilot vysílané i v dopoledních 
a odpoledních hodinách; Česká televize/ČT1 a ČT 24 - nadávky při výpadku obrazu 
pořadu Události vysílaném dne 18. srpna 2012 od 19:00 hodin; Česká televize/ČT1 a 
ČT 24 - reportáţ "Revoluce v účtech za telefon" odvysílaná dne 20. srpna 2012 v rámci 
pořadu Události od 19:00 hodin; Česká televize /ČT1 a ČT 24 - blok věnovaný kauze 
kauce Davida Ratha odvysílaný v rámci pořadu Události dne 20. srpna 2012 od 19:00 
hodin; Česká televize/ČT2 - reakce na odpověď na stíţnost týkající se pořadu 
Historie.cs odvysílaného dne dne 26. června 2012 od 20:50 hodin; Nespecifikovaný 
provozovatel/nespecifikovaný program - 8. díl 1. řady seriálu Battlestar Galactica; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - nevhodná reklama mezi dvěma 
pohádkami; Česká národní banka - reakce na postoupení reklam na finanční sluţby – 
Wüstenrot. 



 

11 

 

-  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., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, IČ: 45800456, správní řízení 
z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe „Příručka poradí, co do 
kostela“ dne 24. srpna od 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko- publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně zohledněním pouze jednoho pohledu 
na danou problematiku, ignorováním případných argumentů protistrany, která nedostala 
v reportáţi odpovídající prostor, a nezasazením do kontextu běţné praxe v zahraničí 
(jakoţto u jiných náboţenství) či ustálených pravidel oblékání na kulturně-
společenských akcích, čímţ došlo k manipulaci divákem směřující k vytvoření názoru, 
ţe pravidla odívání do kostela jsou jednoznačně nesmyslně omezující aţ extremistická 
(zejména pak vyjádřením odborníka na extremismus). 

-  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., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, IČ: 45800456, správní řízení 
z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe „Rodiče se bojí, aby 
peníze nerozdělily děti“, dne 18. srpna od 19:30 hodin na programu Nova se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a to konkrétně tím, ţe skutečnosti 
uvedené v reportáţi srovnával slovně i vizuálně se stavem před rokem 1989, aniţ by 
existovala nějaká objektivní, zpravodajsky postiţitelná spojitost. Srovnání rekonstrukce 
školy v Mníšku pod Brdy s Akcemi Z, čili neplacenou pracovní činností obyvatel v době 
komunismu, je interpretací, subjektivním názorem a manipulativní praktikou, nikoli však 
objektivní informací zpravodajského charakteru. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká 
televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, respektive moderované diskuse „Spor o 
církevní restituce“, dne 10. srpna 2012 od 22:00 hodin na programu ČT 24 se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně výraznou disproporcí 
jednání moderátora s účastníky diskuse (zatímco jedné straně sporu - Tomáši Halíkovi - 
umoţnil neodpovídat na kladené otázky a nekorigovaně obhajovat zákon o majetkovém 
vyrovnání státu s církvemi, druhé straně - Lence Procházkové - zaníceně, případně 
jízlivě oponoval, přičemţ si aţ agresivně vynucoval nárokované odpovědi na kladené 
otázky). Je důvodné se domnívat, ţe v důsledku tohoto přístupu, který zcela postrádal 
nestrannost a neutralitu, mohl být divák ovlivňován ve smyslu příklonu k podpoře 
zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14900, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti na reklamu "Za kaţdé dobití volání v 
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síti zdarma"odvysílané v premiéře dne 7. srpna 2012 v čase 7:14:37 aţ 7:15:07 hodin 
na programu Nova. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 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 4. září 2012 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem HE TV s.r.o., IČ: 29182875, se sídlem Podruhova 3, 628 00 Brno, 
správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) 
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 dne 
4. září 2012 zahájit s provozovatelem HE TV, IČ: 29182875, se sídlem Podruhova 3, 
628 00 Brno, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 43 a § 44 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť v roce 2011 nevyhradil na programu HE TV alespoň 
10% celkového vysílacího času pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci a 
alespoň 10% celkového vysílacího času pro evropská díla vyrobená nezávislými 
výrobci, od jejichţ prvního zveřejnění neuplynulo více neţ pět let.  

-  Rada dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tímto spojuje z moci 
úřední správní řízení vedená se společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, pod spis. zn. 2012/361/had/CET; 
2012/362/had/CET a 2012/342/had/CET do jednoho společného řízení nadále 
vedeného pod sp. zn.: 2012/644/had/CET.  

-  Rada dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tímto spojuje z moci 
úřední správní řízení vedená se společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, pod spis. zn. 2012/366/had/CET a 
2012/367/had/CET do jednoho společného řízení nadále vedeného pod sp. zn.: 
2012/646/had/CET.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 
2012, č.j. 7 As 129/2011-69, který zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 
července 2011, č.j. 8 A 89/2011-3, a zároveň zrušil rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 
2011, sp.zn. 2009/1128/vos/ČTV, o uloţení pokuty provozovateli, České televizi, ve výši 
100 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Události, respektive reportáţe Nový trend při problémech ve stavebním řízení, 
dne 28. srpna 2009 od 19:00 hodin na programu ČT1. 

-  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, a dle 
ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 
500/2004 Sb.") vydala dne 4. září 2012 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem 
vysílání, Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - 
Kavčí Hory, správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Události, respektive reportáţe Nový trend při 
problémech ve stavebním řízení, dne 28. srpna 2009 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
neboť uplynula jednoletá subjektivní prekluzivní lhůta dle § 61 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., umoţňující uloţení pokuty ve věci. 

-  Rada coby ústřední správní orgán dle ustanovení § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "zákon č. 231/2001 
Sb.") upozorňuje provozovatele, Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Na 
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Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 28. srpna 2009 od 19:00 hodin 
odvysílal na programu ČT1 pořad Události, respektive reportáţ Nový trend při 
problémech ve stavebním řízení, v němţ nebyly dodrţeny zásady objektivity a 
vyváţenosti, a to tím, ţe pan Patrik Oulický byl neodargumantovaně označen jako 
"vlivný člen ODS"; Patriku Oulickému nebyl dán prostor, aby se k celé záleţitosti 
zmiňované v této reportáţi vyjádřil, přičemţ nebylo vysvětleno, proč se tak nestalo, toto 
ve spojení s označením dotyčného jako vlivného člena určité politické strany (ODS) 
mělo za cíl vytvořit nerovnováhu z politického hlediska; nekonkretizováním uvedené 
informace ohledně údajného střetu zájmů, kdy magistrát mohl být podjatý, protoţe pan 
Oulický od něj dostává zakázky a pracuje v komisi zastupitelstva, čímţ se dopustil 
porušení povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného 
programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě 
jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich 
reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, ke způsobu výběru dotazů do 
pořadu Hyde Park a k tomu, zda hodnocení otázek na internetových stránkách 
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/ je závazné pro jejich zařazení do 
pořadu. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
Internetová videokuchařka poskytovatele Jaroslav Malatinec, IČ 40620743, sídlem Na 
cihelně 326/8, Praha 5, PSČ 15900, dostupné na internetové adrese 
www.ekucharka.net. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle 
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě 
písemné ţádosti subjektu Studio STA - studentská tisková a televizní agentura, o. s., ze 
dne 21. listopadu 2010, toto sdělení:Studio STA - studentská tisková a televizní 
agentura, o. s., IČ: 228 88 853, se sídlem Holčovice 139, PSČ 793 71, nebyla Radou 
dne 4. září 2012 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb 
na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních sluţbách na vyţádání 

-  Rada se seznámila s reakcí poskytovatele PhDr. Zdeněk Zukal, bydlištěm Klusalova 
908/11, 77900 Olomouc, ve věci porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) 
zákona č. 132/2010 Sb., ke kterému došlo v rámci evidované audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání Olomoucká internetová televize, dostupné na adrese www.oltv.cz 

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2012 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

http://www.oltv.cz/

