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Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného ve dnech 2. 10. 2012 - 3. 10. 2012 

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání 
projednala 46 bodů programu. Seznámila se s 23 stíţnostmi diváků a posluchačů. 
Rozhodla o zahájení dvou správních řízení.  
Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti Media 
Bohemia a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Liberec 
Vratislavice 107,4 MHz / 100 W na dobu 8 let, společnosti RADIO STATION BRNO, 
spol. s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Orchidej 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 
MHz / 1 kW na dobu 8 let a společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat prostřednictvím pozemních 
vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W 
na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů v těchto licenčních řízeních zamítla. 
Rada podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED licence k provozování programů DISNEY XD, DISNEY 
CHANNEL (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko) a DISNEY CHANNEL 
(Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina) šířených prostřednictvím druţic. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti Media Bohemia a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 
6/794, 120 00 Praha 2 Vinohrady podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Liberec Vratislavice 107,4 MHz / 100 W pro program Rádio 
BLANÍK na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada udělila společnosti RADIO STATION BRNO, spol. s.r.o., IČ: 15547281, se 
sídlem Štefánikova 38a, 612 00 Brno podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW pro program Rádio Orchidej na dobu 8 
let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla. 

-  Rada udělila společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 26145430, se sídlem 
Říčanská 3, č.p.2399, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W pro program Radio Beat 
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: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 57 465 obyvatel) na základě znaleckého posudku RSM TACOMA 
a.s. č. 39-11/2012, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního 
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řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu 
lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence, Rada udělila 
provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 
PSČ: 101 00 Praha 10, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 
RADIO (licence č.j. Ru/91/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 
W souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21. 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 8053/2012) na pořad „Volební speciál 
Martina Veselovského z Pardubického kraje“, který byl odvysílán dne 30. srpna 2012 od 
17.00 hodin provozovatelem Český rozhlas; Rada se seznámila se stíţností posluchače 
(č.j. 8327/2012) na blíţe nespecifikovaný pořad „Zpátky si dám tenhle film“; Rada se 
seznámila s reakcí posluchače na závěry analýzy reklamy na internetový obchod 
„urbanstore.cz“, která byla odvysílána např. dne 14. března 2012 v čase od 13:00 do 
13:05 hod a v čase od 14:03 hod na programu HELAX. 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 7959/2012) na odvysílání údajně 
skryté reklamy dne 5. září 2012 od 8:07:20 hodin na programu ČRo 1 a její analýzou a 
dospěla k závěru, ţe příspěvek byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz Plzeň) dne 17. září 
2012, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7 FM; 105,7 
MHz Mladá Boleslav) dne 17. září 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 
90,5 MHz České Budějovice) dne 17. září 2012, Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; 96,4 MHz Liberec) 17. září 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program 
Kiss; 98,1 MHz Brno) dne 17. září 2012, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 
102,9 MHz Praha) dne 17. září 2012 a BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 101,2 
MHz České Budějovice) dne 17. září 2012. 

-  Rada ţádá od provozovatele rozhlasového programu, společnosti EVROPA 2, spol. s 
r.o., informace o zadavateli reklamy na kasino Colosseum, která byla odvysílána dne 
17. září 2012 v čase 6:55:06 hodin, 9:49:30 hodin a 15:49:25 hodin na programu 
EVROPA 2 (90,5 MHz České Budějovice). 

-  Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti RADIO BONTON a. s. o 
poskytnutí informací. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/ /2001 Sb. 
udělila provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 
Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající v převodu části obchodního podílu 
ve společnosti provozovatele ve výši 9 % z Tomáše Hasila na společnost MEDIA 
BOHEMIA a. s., převodu části obchodního podílu ve společnosti provozovatele ve výši 
25 % z Pavla Michala na společnost MEDIA BOHEMIA a. s. a odpovídající změně 
seznamu společníků. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se 
sídlem W6 9PE London, Hammersmith, 3 Queen Caroline Street, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY 
LIMITED, organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 
1705/5, PSČ140 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název) programu: 
DISNEY XD; základní programová specifikace: Kombinace hraných a kreslených 
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pořadů určených dětem ve věku 4 – 14 let; výčet států, na jejichţ území má být vysílání 
zcela nebo převáţně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně; dle ţádosti doručené dne 7. září 2012, č.j. 8038. 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ 
území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence 
společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se sídlem W6 9PE 
London, Hammersmith, 3 Queen Caroline Street, Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 1705/5, PSČ 
140 00, k televiznímu vysílání programu DISNEY XD šířeného prostřednictvím druţice 
se základní programovou specifikací: Kombinace hraných a kreslených pořadů 
určených dětem ve věku 4 – 14 let; hlavní jazyk vysílání: polština.  

-  Rada udělila společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se 
sídlem W6 9PE London, Hammersmith, 3 Queen Caroline Street, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY 
LIMITED, organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 
1705/5, PSČ 140 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název) programu: 
DISNEY CHANNEL; základní programová specifikace: Kombinace hraných, kreslených 
a vzdělávacích pořadů určených dětem ve věku 2 - 14 let; výčet států, na jejichţ území 
má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně dle 
ţádosti ze dne 7. září 2012, č.j.: 8037.  

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské 
republiky, a Maďarska, na jejichţ území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně 
směřováno o udělení licence společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 
530051, se sídlem W6 9PE London, Hammersmith, 3 Queen Caroline Street, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, 
Lomnického 1705/5, k televiznímu vysílání programu DISNEY CHANNEL šířeného 
prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací: Kombinace hraných, 
kreslených a vzdělávacích pořadů určených dětem ve věku 2 - 14 let; hlavní jazyk 
vysílání: čeština. 

-  Rada udělila společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se 
sídlem W6 9PE London, Hammersmith, 3 Queen Caroline Street, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, zastoupené v České republice: THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, 
Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení 
(název) programu: DISNEY CHANNEL; základní programová specifikace: Kombinace 
hraných, kreslených a vzdělávacích pořadů určených dětem ve věku 2 - 14 let; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo 
převáţně směřováno: Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina; hlavní jazyk vysílání: 
rumunština; v rozsahu dle podání ze dne 7. září 2012, č.j. 8039, ve znění upřesnění ze 
dne 21.9.2012, č.j.8399. 

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Rumunska a 
Bulharska, na jejichţ území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o 
udělení licence zahraniční právnické osobě, společnosti THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, IČ 530051, se sídlem W6 9PE London, Hammersmith, 3 Queen 
Caroline Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; zastoupené v 
České republice THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační sloţka, IČ 241 
57 031, se sídlem Praha 4 - Nusle, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, k provozování 
televizního vysílání programu DISNEY CHANNEL šířeného prostřednictvím druţice se 
základní programovou specifikací: Kombinace hraných, kreslených a vzdělávacích 
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pořadů určených dětem ve věku 2 - 14 let; časový rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní 
jazyk vysílání: rumunština.  

-  Rada se seznámila s vyjádřením Mgr. Ludmily Kutějové, advokátky, se sdílem 
Sokolovská 49, 186 00 Praha 8 Karlín, v zastoupení společnosti FTV Prima, spol. s r.o., 
se sdílem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, k zahájení správního řízení 
sp.zn. 2012/9/KOZ/FTV, o ukončení vysílání a zániku platnosti licence č. 012/94. 

-  Rada se seznámila s ţádostí Mgr. Mojmíra Náplavy, č.j. 8667, doručenou dne 2. října 
2012, o prodlouţení lhůty k vyjádření ve věci dle § 39 odst. 2 správního řádu a sděluje 
ţadateli, ţe ţádosti o prodlouţení lhůty nelze vyhovět, neboť lhůta pro vyjádření marně 
uplynula dne 27. září 2012 a po marném uplynutí stanovené lhůty nelze ţádat o její 
prodlouţení dle § 39 odst. 2 správního řádu. 

-  Rada dle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přerušuje 
správní řízení zahájené se společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, za účasti 
provozovatelů regionálního televizního vysílání RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., 
IČ:25960814, RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 46683321, RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164, 
RTA OSTRAVA, s.r.o., IČ: 47984392, a RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s., IČ: 60731915, ve 
věci ukončení vysílání a zániku platnosti licence č. 012/94 k provozování televizního 
vysílání programu Prima televize, vedené pod sp.zn. 2012/9/KOZ/FTV, z důvodu 
probíhajícího řízení o předběţné otázce, kterým je řízení o kasačních stíţnostech proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2012, č.j. 8 A 27/2012-126, u 
Nejvyššího správního soudu, neboť kasačním stíţnostem byl v předmětné věci přiznán 
odkladný účinek, čímţ byl obnoven právní stav, který zde byl před právní mocí rozsudku 
Městského soudu v Praze. 

-  Rada se seznámila s dopisem společnosti České Radiokomunikace, a.s., IČ: 
24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, doručeným dne 17. 
září 2012, č.j. 8249, kterým ţádá o určení, ţe společnosti České Radiokomunikace, a.s. 
je účastníkem správního řízení o ukončení vysílání a zániku platnosti licence č. 012/94 k 
provozování televizního vysílání programu Prima televize, vedeného pod sp.zn. 
2012/9/KOZ/FTV. 

-  Rada dle § 28 odst. 1 správního řádu rozhodla o ţádosti společnosti České 
Radiokomunikace, a.s., IČ: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - 
Břevnov, doručené dne 17. září 2012, č.j. 8249, takto: Společnost České 
Radiokomunikace, a.s., IČ: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - 
Břevnov, není účastníkem řízení o ukončení vysílání a zániku platnosti licence č. 012/94 
k provozování televizního vysílání programu Prima televize, vedeného pod sp.zn. 
2012/9/KOZ/FTV. 

-  Rada se seznámila s ţádosti společnosti Digital Broadcasting s.r.o., se sídlem IČ 
26839407, se sídlem Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o nové řízení ve 
věci ţádosti o udělení licence provozování televizního vysílání prostřednictvím DVB-T, 
spis. zn.: 2012/411/zem/Dig. 

-  Rada v novém řízení vyzývá ţadatele, společnost Digital Broadcasting s.r.o., se 
sídlem IČ 26839407, se sídlem Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, k 
doplnění ţádosti, a to aby 1), aby specifikoval základní programovou specifikaci 
programu Pohoda R tak, aby vyjadřovala vymezení převaţujících ţánrů v celku 
programové skladby a 2) uvedl do souladu návrh dalších programových podmínek 
nazvaných v ţádosti „návrh dalších programových východisek“ se základní 
programovou specifikací programu.  

-  Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli HE TV s.r.o. /, IČ: 291 82 875, se sídlem 
Brno, Podruhova 3, PSČ 628 00 zanikla dne 19. září 2012 dle § 24 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu HE TV šířeného 
prostřednictvím druţice udělené rozhodnutím sp. zn.: 2009/1075/FIA/HE, č.j.: 
FIA/480/2009 ze dne 1. prosince 2009, ve znění pozdějších změn dle ţádosti ze dne 
18. září 2012, č.j.: 8329. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 
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-  Rada v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., zrušila 
provozovateli převzatého vysílání, společnosti NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem 
Hodonín, Na Pískách 3, PSČ 695 01, registraci č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna 1997, v 
rozsahu obcí Lovčice (k.ú. Lovčice u Kyjova – 687642, okres Hodonín) a Osvětimany 
(k.ú. Osvětimany – 716359, okres Uherské Hradiště), na jeho ţádost ke dni 30. 
listopadu 2012, dle podání č.j. 8025, doručeného dne 7. září 2012.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, (registrace sp. zn.: 
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008): a) se změnou sídla 
společnosti ke dni 7. září 2012; b) se změnou v osobách statutárního orgánu dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu podání ze dne 12. září 2012, č.j.: 8140, 
změny ve společnosti byly doloţeny notářsky ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. 

-  Rada upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se 
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, (registrace sp. zn.: 
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008) na porušení § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě neoznámil změnu v osobách 
statutárního orgánu a změnu v osobách v dozorčí radě ve lhůtě stanovené zákonem a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s vysvětlením podaným právním zástupcem společnost M77 
Group, S.A., Reg. č. B 157989, ve věci poskytování sluţeb satelitní televize CSlink, s 
tím, ţe ke dni 31. března 2012 (vymazáno z OR dne 2. srpna 2012) zanikla společnost 
Media Vision s.r.o., IČ 266 91 35, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 651/136a, 
PSČ 186 00, provozovatel převzatého vysílání prostřednictvím druţice na základě 
registrace č.j. sve/8685/06, spis. zn.: 2006/960/sve/CZR, ze dne 21. listopadu 2006, a 
jejím právním nástupcem se stala společnost M77 Group, S.A., Reg. č. B 157989, se 
sídlem 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. 

-  Rada konstatovala, ţe ke dni 31. března 2012 (vymazáno z OR dne 2. srpna 2012) 
zanikla na základě § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku 
přeshraniční fúze se společností M77 Group, S.A., Reg. č. B 157989, registrace č.j. 
sve/8685/06, spis. zn.: 2006/960/sve/CZR, ze dne 21. listopadu 2006, opravňující 
společnost Media Vision s.r.o., IČ 266 91 35, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 
651/136a, PSČ 186 00, k provozování převzatého vysílání prostřednictvím druţice na 
území České republiky a Slovenské republiky.  

-  Rada se obrací na lucemburského regulátora Conseil National des Programmes – 
CNP, 2, Circuit de la Foire internationale, L-1347 Luxembourg, s dotazem, na základě 
jakého oprávnění je společnost M77 Group S.A., 2, Rue Albert Borschette, L-1246 
Luxembourg, Reg. číslo: B 157989, oprávněna poskytovat zákazníkům na území České 
republiky sluţby satelitní platformy, resp. dle vyjádření společnosti M77 Group S.A. 
„prodávat balíčky televizních kanálů, které jsou chráněny systémem podmíněného 
přístupu z podnětu nebo s oprávněním provozovatele televizního vysílání“ (provozovat 
převzaté vysílání prostřednictvím druţice na území ČR), popř. zda je tato činnost v 
souladu s lucemburskou legislativou a legislativou EU. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 
63508834, sídlo Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/4/97 ze dne 20. ledna 1997, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: prima love, fanda, R 1 ZAK, regionalnitelevize.cz, ŠLÁGR TV; zahraniční 
televizní program France 24; dle podání č.j.8026, doručeného dne 7. září 2012. 

-  Rada se seznámila s dopisem provozovatele GENUS TV a.s., č.j. 8177, adresovaným 
předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu, ve věci komplikací spojených s 
regionálním vysíláním programu GENUS PLUS, zaslaným Radě na vědomí. 
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-  Rada se seznámila s dopisem starosty města Bojkovice, č.j. 7758, ve věci 
nedostatečného pokrytí území obce signálem DVB-T. 

-  Rada sděluje starostovi města Bojkovice, ţe problematika rozsahu a kvality pokrytí 
signálem DVB-T v rámci jednotlivých vysílacích sítí, nespadá do zákonem stanovené 
působnosti Rady. 

-  Rada se seznámila s dotazem pana Zbyňka Vyskočila doručeným dne 5. září 2012, 
č.j. 7886. 

-  Rada se seznámila s materiálem týkajícím se způsobilosti veřejné vysoké školy 
zřízené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách být účastníkem řízení o registraci 
a přijala závěr, ţe veřejná vysoká škola zřízená zákonem se můţe zúčastnit řízení o 
registraci ve smyslu ustanovení § 3a odst. 1 zákona č. 2341/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s předloţeným materiálem: Aktualizace Státní politiky v 
elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, od 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

- Rada se seznámila s předloţeným materiálem a souhlasila s návrhem doporučení ve 
věci problematiky změn ve společnostech provozovatelů vysílání s licencí bez 
předchozího souhlasu. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu ŠLÁGR TV provozovatele ŠLÁGR TV, spol. 
s r.o. z období 6. -7. 8. 2012. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Genus Plus 
ze dne 16. a 23. srpna 2012 v časovém úseku 14.30 - 20.30 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá 
provozovatele televizního vysílání GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem Liberec 4 
Rumunská č.p. 655/9, o podání vysvětlení, jakým způsobem je naplňována licenční 
podmínka - závazný denní limit 70 minut premiérových zpravodajsko-publicistických 
pořadů na programu Genus Plus vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. KOZ/4315/2011, sp. 
zn./ident.:2011/1057/KOZ/GEN. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá 
provozovatele televizního vysílání GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem Liberec 4 
Rumunská č.p. 655/9, o podání vysvětlení ke zveřejňované nabídce zařadit do vysílání 
vedle reklamy a teleshoppingu rovněţ sponzorský vzkaz jako jednu z „reklamních 
moţností“ (například dne 16. 8. 2012 v 17.43 hodin), zejména, zda podmínkou 
odvysílání označení sponzora je obchodní vztah spočívající v poskytnutí příspěvku k 
přímému nebo nepřímému financování televizního programu nebo 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., sídlem Kříţeneckého náměstí 1087/5, Praha 5, 152 00 Česká republika, IČ: 
45800456, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 53 odst. 5 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe bezprostředně 
před zahájením hlavní večerní zpravodajské relace Televizní noviny odvysílal oznámení 
o sponzorování programu OKHP Oční klinika, dne 4. září 2012 od 19:29:33 hodin na 
programu NOVA. 

-  Rada se seznamila s výsledky monitoringu výskytu obchodních sdělení na alkoholické 
nápoje s objemem ethanolu nad 20% ve vysílání televizních provozovatelů v době 
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platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2012, č.j. 
MZDR 32317/2012, jímţ se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke 
spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a 
konzumního lihu, a to aţ do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období červenec a srpen 2012, která pokrývala 
úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s 
r.o,/Nova 10. července 2012 17:00:00-22:00:00, 11. července 2012 17:00:00-23:00:00, 
15.července 2012 18:00:00-00:00:00, 16.července 2012 17:00:00-00:00:00, 
18.července 2012 17:00:00-00:00:00, 22. července 2012 18:00:00-00:00:00, 
24.července 2012 18:00:00-00:00:00, 9. srpna 2012 18:00:00-02:00:00, 10. srpna 2012 
15:00:00-00:00:00; Česká televize/ČT4-sport 12.července 2012 16:00:00-00:00:00, 27. 
července 2012 18:00:00-02:00:00, 28. července 2012 10:00:00-18:00:00, 29. července 
2012 14:00:00-22:00:00, 30. července 2012 10:00:00-00:00:00, 31. července 2012 
10:00:00-00:00:00, 1. srpna 2012 08:00:00-20:00:00, 2. srpna 2012 08:00:00 -20:00:00, 
3.srpna 2012 08:00:00-20:00:00, 4.srpna 2012 08:00:00-20:00:00, 5.srpna 2012 
08:00:00-20:00:00, 6.srpna 2012 16:00:00-00:00:00, 7.srpna 2012 16:00:00-00:00:00, 
8.srpna 2012 16:00:00-00:00:00, 9.srpna 2012 12:00:00-00:00:00, 10.srpna 2012 
18:00:00-00:00:00; Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 13.července 
2012 12:00:00-20:00:00, 19.července 2012 16:00:00-22:00:00, 13.srpna 2012 16:00:00-
00:00:00; Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney chanell 
14.července 2012 08:00:00-12:00:00, 15.července 2012 10:00:00-16:00:00; CET 21 
spol. s r.o,/Nova Cinema 15.července 2012 12:00:00-22:00:00, 8.srpna 2012 18:00:00-
00:00:00; Chello Central Europe s.r.o./Spektrum 17.července 2012 18:00:00-00:00:00; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima Cool 17.července 2012 10:00:00-18:00:00; CET 21 spol. s 
r.o./fanda 18.července 2012 12:00:00-20:00:00, 20.července 2012 18:00:00-01:00:00; 
21.července 2012 18:00:00-02:00:00; 11.srpna 2012 15:00:00-00:00:00; ATV CZ, 
s.r.o./Golf channel 23.července 2012 14:00:00-00:00:00; Česká televize/ČT2 
28.července 2012 10:00:00-00:00:00, 29.července 2012 18:00:00-00:00:00, 
30.července 2012 18:00:00-00:00:00, 1.srpna 2012 10:00:00-00:00:00, 2.srpna 2012 
10:00:00-04:00:00, 3.srpna 2012 10:00:00-20:00:00, 4.srpna 2012 10:00:00-04:00:00, 
5.srpna 2012 11:35:00-20:00:00, 6.srpna 2012 10:00:00-04:00:00, 7.srpna 2012 
10:00:00-00:00:00, 8.srpna 2012 10:00:00-04:00:00, 9.srpna 2012 10:00:00-20:00:00, 
10.srpna 2012 12:00:00-00:00:00; 11.srpna 2012 12:00:00-00:00:00, 12.srpna 2012 
10:00:00-16:00:00; CET 21 spol. s r.o./MTV Czech 29. července 2012 18:00:00-
00:00:00; Eurosport 7.srpna 2012 20:00:00-00:00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
televize 12.srpna 2012 16:00:00-22:00:00; FILM EUROPE, s.r.o./Doku CS 14.srpna 
2012 13:00:00-22:00:00, 16.srpna 2012 14:00:00-20:00:00.  

-  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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neoznačil pořad 
LOH Londýn, odvysílaný dne 4. srpna 2012 od 10:02 hodin na programu ČT4 Sport, 
jako obsahující umístění produktu. Součástí pořadu byla informace o Velké letní soutěţi 
České televize, která v čase 08:44:37-08:46:27 od začátku pořadu obsahovala záběry 
modelu domu a ukázkového interiéru typově shodného bytu, jaký společnost FINEP 
HOLDING věnovala jako cenu do dané soutěţe. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 11. září 2012 - 20. září 2012: CET 21 spol. s r.o./NOVA - pořad 
Kriminálka Miami VIII, vysílaný dne 18. září 2012 od 17:30 hodin na programu NOVA; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - obchodní sdělení www.revolucni-prijem.cz, 
vysílané dne 17. září 2012 od 18:29 hodin na programu Prima COOL; Česká 
televize/ČT1 - pořad Máte slovo, vysílaný dne 6. září 2012 od 21:35 hodin na programu 
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ČT1; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Family - pořad Reportéři na vaší straně, vysílaný dne 
15. září 2012 od 18:00 hodin na programu Prima Family; Barrandov Televizní Studio 
a.s./Televize Barrandov - pořad Animáček, vysílaný dne 16. září 2012 od 18:00 na 
programu Televize Barrandov; CET 21 spol. s r.o./NOVA - pořad Na vlastní oči, vysílaný 
dne 12. září 2012 od 21:45 hodin na programu NOVA; CET 21 spol. s r.o./NOVA - 
reportáţ Jak poznat závadný alkohol v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 11. září 
od 19:30 hodin na programu NOVA; Česká televize/ČT1 - reportáţ o novém filmu Divoši 
v pořadu Zprávy 12, vysílaném dne 17. září 2012 od 12:00 hodin na programu ČT1; 
Česká televize/ČT24 - stíţnost na spřízněnost moderátora Moravce a politika Pospíšila; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima Family - obchodní sdělení Savo, vysílané dne 11. září 
2012 od 12:52 hodin na programu Prima Family; CET 21 spol. s r.o./NOVA - stíţnost na 
natáčení záběrů přes výslovný zákaz natáčeného; Barrandov Televizní Studio 
a.s./Televize Barrandov - pořad recept na bohatství, vysílaný dne 8. září 2012 od 12:30 
hodin na programu Televize Barrandov; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţe Doţivotí 
pro matku vraţedkyni a Dům hrůzy na prodej v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 
19. září od 19:30 hodin na programu NOVA; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Family - 
obchodní sdělení Lidl, vysílané dne 30.8.2012 od 7:00 hodin na programu Prima Family; 
CET 21 spol. s r.o./NOVA - odpověd na dopis Rady ohledně tématu monitoringu 
kriminálních činů s identifikací romské menšiny; Česká televize/ČT1 - stíţnost na 
zpravodajskou skladbu pořadu Události; Nekonrétní provozovatel/nekonrétní program - 
ţádost o prověřování pořadů s propagací alkoholu; TPMC s.r.o/STIL - poděkování Radě 
za spolupráci v jednání s provozovatelem; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní 
program - stíţnost na příjmy celebrit.  

-  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 Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Miami VIII dne 18. září 2012 v 
17:30 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, ţe uvedený pořad, který 
byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, 
obsahoval naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, 
pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, 
jejichţ sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytrţené z kontextu 
tím, ţe divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtrţený od zrůdného 
průběhu násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům 
psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke sníţení jejich citlivosti při 
vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. 
Navíc jde o pro dětského a mladistvého diváka poměrně aktuální téma šikany ze strany 
spoluţáků a odplaty za tuto šikanu, přičemţ tato odplata a odsouzení její brutálnosti 
není zejména pro dětského diváka dobře rozlišitelné a tento můţe získat z chování 
vraţedkyně nesprávný pocit, ţe odplatou za šikanu je pouţití ještě větší míry 
drastického násilí. Za závadné lze označit scény objevení a zkoumání mrtvoly 
nabodnuté na kůl (čas od začátku záznamu 03:27 a 06:12) a vyšetření mrtvého muţe 
patologem pomocí sundání koţní tkáně (čas od začátku záznamu 34:34).  

-  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 provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění jména sponzora zmíněného v obchodním 
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sdělení www.revolucni-prijem.cz, vysílaného v premiéře dne 17. září 2012 od 18:29:52 
hodin na programu Prima COOL. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode 
dne doručení výzvy.  

-  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 Finnet Holding a.s., IČ: 29304458, sídlem Křenová 
306/40, 602 00 Brno, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, k objasnění, zdali je zadavatelem obchodního sdělení www.revolucni-
prijem.cz vysílaného v premiéře dne 17. září 2012 od 18:29:52 hodin na programu 
Prima COOL a dále k objasnění podstaty nabízené sluţby. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 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 2. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Česká televize, IČ 48115908, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 
4, PSČ 14070, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu v poločasové přestávce 
fotbalového utkání Schalke 04 – FC Viktoria Plzeň dne 23. února 2012 od 21:53 na 
programu ČT 4 Sport, který obsahoval umístění produktu, 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 Česká televize, IČ 48115908, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 23. února 2012 od 19:08 hodin 
na programu ČT4 odvysílal pořad Studio fotbal, jehoţ součástí byly zápasy evropské 
ligy, komentované studio a poločasová přestávka fotbalového utkání Schalke 04 – FC 
Viktoria Plzeň se začátkem od 21:53 hodin, ve které bylo zařazeno umístění produktu 
kopaček Adidas miCoach. Tento umístěný produkt byl po dobu zhruba dvou minut 
hlavním tématem pořadu, respektive ţivého rozhovoru, který se týkal pouze tohoto 
umístěného produktu. Moderátor nejprve produkt, v prodejní síti běţně dostupné 
kopačky se zabudovaným čipem snímajícím údaje o pohybu, podrobně představil a 
popsal jeho funkce, následně se svým hostem vedl rozhovor o jeho přednostech. V 
předmětném rozhovoru byly vysloveny výroky typu "hodně zajímavá technologická 
novinka", "zářivé kopačky značky Adidas", apod., protagonisté rozhovoru vyslovili závěr 
o uţitečnosti produktu zejména pro mladé hráče a trenéry, zmínili přednost v příznivější 
ceně oproti drahým sporttesterům. Výjimečnost a kvalita kopaček byly rovněţ 
zdůrazněny spojením této obuvi s profesionálními hráči, kteří v nich také hrají, 
konkrétně pak s Lionelem Messim, který je aktuálně povaţován za nejlepšího hráče 
světa, a Markem Bakošem, který byl označen za hráče, na kterého tým Plzně spoléhá, 
tedy za jednu z hlavních hvězd týmu. Umístěný produkt byl rovněţ zabrán přibliţně 
desetivteřinovým detailním záběrem vystavených bot. Takovéto zpracování umístění 
produktu nelze hodnotit za přirozené začlenění výrobku coby přirozené součásti 
prostředí (scény), neboť umístěný produkt byl ústředním prvkem a tématem daného 
rozhovoru, který byl pouze o tomto umístěném produktu a o jeho podrobném 
představení a zdůraznění jeho předností, čímţ došlo k nepatřičnému zdůraznění 
umístěného produktu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 
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-  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 2. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53a odst. 2 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Golf 
Magazín dne 16. února 2012 od 16:15 hodin na programu ČT 4 Sport, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  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 2. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53a odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Golf Magazín dne 
16. února 2012 od 16:15 hodin na programu ČT 4 Sport, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2012, č.j.: 
8A 81/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2009, 
sp.zn. 2009/1067/FOL/ČTV, č.j. FOL/58/2010, jímţ byla provozovateli Česká televize 
uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, kterého se dopustil 
odvysíláním označení sponzora Fortuna (sponzor pořadu, mutace 90), které vyzývalo 
diváky ke konzumaci sluţeb sponzora na internetových stránkách, s premiérou 
odvysílání dne 7. června 2009 v 16:59:36 hodin na programu ČT4 Sport, a tím porušil 
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, a u provozovatele 
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu.  

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, 
se sídlem v Praze 140 00, Na Hřebenech II, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, ke kterému mělo dojít 
odvysíláním označení sponzora Fortuna (sponzor pořadu, mutace 90) dne 7. června 
2009 v 16:59:36 hodin na programu ČT4 Sport, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
a tím odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, Stavební bytové druţstvo Roţnov, IČ 
00053732, sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, k uloţenému 
upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe dne 11. 
listopadu 2011 na programu INFOKANÁL Města Roţnov pod Radhoštěm vysílal pod 
svým logem vysílání programu Televize Beskyd provozovatele TV Beskyd s.r.o., aniţ by 
tuto skutečnost měl uvedenou v licenčních podmínkách. 
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-  Rada se seznámila s analýzou sekce "Šokující" audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání Blesk.cz poskytovatele Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, sídlem 
Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 17000.  

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada se seznámila s průběhem pracovního setkání k vyhodnocení naplňování 
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeţe. 

-  Rada se seznámila s nabídkou provozovatele Televize Slovácko stát se členem 
pracovní skupiny na komunitní média. 

-  Rada prodlouţila lhůtu pro zasílání připomínek k materiálu komunitní média do 15. 1. 
2013.  

 

 

 

V Praze dne  

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


