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Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 1. 10. 2013  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání 
projednala 36 bodů programu. Seznámila s 39 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala pět upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení jednoho 
správního řízení. Rada udělila dvě licence k provozování vysílání. Městu Luže licenci 
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program 
Rádio Luže na dobu 8 let a Mimoňské komunální a.s. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let s názvem 
(označení) programu MiTEL TV. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila Městu Luže, IČ 00270440, se sídlem Náměstí Plk. Josefa Koukala 1/0, 
PSČ 538 54 Luže, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Luže 93,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 pro 
program Rádio Luže na dobu 8 let. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se 
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Moravské Budějovice 2 98,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu 
územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Moravské Budějovice 2 98,3 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož 
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. 
Rada zamítá žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v 
přidělení kmitočtu Moravské Budějovice 2 98,3 MHz / 100 W. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele, PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se sídlem 
Lidická 1879/48, 60200 Brno 2 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV 
(licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Břeclav 99,6 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo 
přidělením souboru technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 100 W jako změnu, se 
kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit 
souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto 
představovala novou licenci. Rada zamítla žádost provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 
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25518674, se sídlem Lidická 1879/48, 60200 Brno 2, o souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení 
kmitočtu Břeclav 99,6 MHz / 100 W. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) 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. 1 písm. a) a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb), vydala toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Rádio Dobrý den, 
spol. s r.o., IČO: 60279001, se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec 2 o změnu souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání programu Hitrádio FM (licence Sp. 
zn: 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008) spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora 
nemocnice 92,5 MHz / 100 W, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb., neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, První rozhlasová 
s.r.o. IČ: 256 43 908, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 
00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Oldies rádio ( licence č.j. Ru/175/99) 
spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Praha 103,7 MHz / 1 kW na 2 kW, toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o., IČ: 256 43 908, se 
sídlem Praha 2, Vinohrady, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Oldies rádio ( licence č.j. Ru/175/99) spočívající ve 
zvýšení výkonu kmitočtu Praha 103,7 MHz / 1 kW na 2 kW z důvodu negativního 
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

-  Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodloužila provozovateli 
NONSTOP s. r. o. se sídlem Marie Hübnerové 12/1681, 621 00 Brno-Řečkovice, 
identifikační číslo 49447530, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2008/147/zab ze dne 3. 6. 2008 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO JIHLAVA 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 101,1 MHz o vyzářeném výkonu 630 W 
z vysílacího stanoviště Jihlava-Hosov o dobu 8 let, tj. do 4. srpna 2024. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 27804208, 
se sídlem Svárov 1389/0, PSČ 75501 Vsetín, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů programu Rádio Valašsko (licence sp. zn. 2007/248/FIA, č.j. 
kuc/9057/07 ze dne 10.10. 2007) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio Valašsko 
na nový název RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO, neboť by tato změna nevedla k neudělení 
licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 27804208, 
se sídlem Svárov 1389/0, PSČ 75501 Vsetín souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů programu Rádio Valašsko (licence sp. zn. 2011/773/zab, č.j.: 
STR/3004/2012, ze dne 17. 7. 2012) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 
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Sb., spočívající ve změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio 
Valašsko na nový název RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO, neboť by tato změna nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

-  Rada udělila provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 278 04 208, se sídlem Vsetín, Svárov 
1389, PSČ 755 01 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio 
Valašsko (licence č.j.: kuc/9057/07, ze dne 10. října 2007) dle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve 
změně podílu folklórní regionální hudby ze stávajících 6 - 7 % na 3 - 7 %, propojení 
folklóru s regionalitou ze stávajících 12 - 15 % na 9 - 15 %, ve změně četnosti 
zpravodajství v pracovní dny v čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v čase 14:00 - 
18:00 vždy 1 x v hodině, v sobotu by měly zprávy běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 
- 10:00 a v neděli a ve státní svátek pravidelně 1 x za hodinu v čase 14:00 - 18:00, 
zrušení pořadů „Radegastovy vstupy", „Horoskopy pána Astrologa", „Valašské perličky", 
„Valašská seznamka" a zařazením pořadů „Očekávané události" „Co všechno odnes 
čas", „Dobrá zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" a „RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO 
vám hraje na přání" mluveného slova, který se z původních 10% změní na rozpětí 
podílu mluveného slova 5 – 15 %. 

-  Rada se seznámila s analýzou provozovatele RADIO RELAX s.r.o. programu Radio 
Relax ze čtvrtka 5. 9. 2013 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzou problematiky vysílání reklamy na elektronické cigarety 
v rozhlasovém vysílání. 

-  Rada se seznámila s připomínkami (č.j. 9338/2013) posluchače k vysílání Českého 
rozhlasu; Rada se seznámila se stížností (č.j. 9074/2013) posluchače na pořad „Jak to 
vidí“, který byl odvysílán dne 9. září 2013 od 8:30 hodin na programu Český rozhlas - 
Dvojka; Rada se seznámila s analýzou zpravodajství informujícího o konfliktu v Sýrii ve 
vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, které bylo odvysíláno dne 28. srpna 2013 a 
dospěla k závěru, že odvysílané informace byly objektivní a vyvážené a tedy v souladu 
se zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stížností (č.j. 9150/2013) 
posluchačky na moderátora ranního vysílání (cca 3:15 – 4:00 hodin) programu 
FREKVENCE 1 ze dne 10. září 2013; Rada se seznámila se stížností (č.j. 9151/2013) 
posluchače na pořad „Dámský klub“, který byl odvysílán dne 5. září 2013 od 10:00 do 
12:00 hodin na programu FREKVENCE 1; Rada se seznámila s vysvětlením (č.j. 
9332/2013) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ve věci odvysílání pořadu „Sexuální 
turista Franta Šulek“ ze dne 4. července 2013; Rada se seznámila s analýzou pořadu 
„Ruda z Ostravy“, který byl odvysílán dne 3. září 2013 od 12:41:00 (délka 1:10 minut) a 
od 13:38:48 hodin (délka 0:40 minut) na programu FREKVENCE 1, provozovatele 
Frekvence 1, a.s. a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 
Sb.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio 
Investments s.r.o. (program Kiss; 99,8 MHz Ústí nad Labem) dne 20. září 2013, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 20. září 2013, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 20. září 2013, 
InFin, s. r. o. (program Radio HEY Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 20. září 2013, 
LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 20. září 2013, 4S 
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 20. září 2013 a Radio 
Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 
20. září 2013. 

-  Rada se seznámila s podnětem (č.j. 9227/2013) společnosti BBC Radiocom (Praha), 
s.r.o. k zahájení správního řízení s provozovatelem MEDIA BOHEMIA, a.s. a zadala 
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zpracování analýzy vysílání programů RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY a RÁDIO 
BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila právnické osobě, Mimoňská komunální a.s., IČ: 250 09 133, se sídlem 
Mimoň, Mírová 76/III, PSČ 471 24, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: MiTEL TV, územní rozsah vysílání stanovený výčtem 
katastrálních území a okresů: Mimoň - okres Česká Lípa, Hradčany nad Ploučnicí - 
okres Česká Lípa, základní programová specifikace: Informační kanál; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně, dle žádosti ze dne 9. září 2013, č.j.: 9066.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 zákona písm. a) č. 500/2004 Sb., 
zastavila se společností Hudební televize, s.r.o., IČ 289 38 071, se sídlem Praha 5 - 
Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, řízení o změně licenčních podmínek 
licence č.j. zem/641/2010, spis. zn. 2010/84/zem/Hud, ze dne 16. února 2010, neboť 
žadatel vzal dne 19. září 2013, č.j. 9482, svoji žádost ze dne 18. července 2013, č.j. 
7357, zpět.  

-  Rada informuje žadatele, společnost Hudební televize, s.r.o., IČ 289 38 071, se 
sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, že v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., se poplatek zaplacený za 
podání žádosti nevrací.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ 562262, sídlo: 
Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, dle 
§ 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. změnu vkladů jednotlivých společníků a 
výši jejich obchodních podílů na: UPC Czech Holding. B.V.  116 376 000,- Kč a UPC 
Central Europe Holding B.V. na 405 600,- Kč.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 562262, sídlo: Praha 4, Závišova 502/5, 
PSČ 140 00, registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívajícím ve změně 
základního kapitálu na 116 781 600,- Kč.  

-  Rada dle § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ 562262, sídlo: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, 
registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. 
a) zákona č 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil předem změnu 
skutečností uvedených v přihlášce k registraci, spočívající ve změně vkladů společníků 
a výši jejich obchodních podílů a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že Radě neoznámil změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci, tj. změnu výše základního kapitálu do 15 dnů ode dne, kdy k této změně 
došlo a stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada zastavila podle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., s právnickou osobou 
Sdružení TKR Kníničky-Bystrc, IČ 704 18 152, se sídlem Brno, U památníku 106/2, 
PSČ 635 00, řízení o registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
zahájené dne 13. srpna 2013 doručením přihlášky k registraci pod č.j. 8162, neboť 
přihlašovatel ve stanovené lhůtě do 12. září 2013 neuhradil správní poplatek.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo: 
Napajedla, Masarykovo náměstí 87/0, PSČ 763 61, 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/3/98 ze dne 17. prosince 1997, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Telka, 
Retro Music Television, RELAX, Rebel; v rozsahu dle podání č.j. 9081 doručeného dne 
10. září 2013. 



 

5 

 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 
63508834, sídlo: Ostrov, Mírové náměstí 733/0, 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 29. ledna 1997, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: Retro Music Television a Rebel; v rozsahu dle podání č.j. 9152 doručeného 
dne 11. září 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 
562262, sídlo: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, 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/97/99 ze dne 5. října 1999, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: ČT :D, ČT Art, Rebel, Óčko Gold, Óčko Expres HD, Metropol TV, Inzert TV, 
Active TV a zahraniční televizní programy: Auto Motor und Sport Channel (včetně HD), 
Slovak Sport TV1, Slovak Sport TV2, MTV Live HD, Shorts TV HD, Ginx (včetně HD), 
Discovery TLC, Unitel Classica HD, Mezzo Live HD; v rozsahu dle podání č.j. 9237 
doručeného dne 12. září 2013. 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu č.j. III. ÚS 1312/13 ze dne 10. září 
2013, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost FTV Prima, spol. s r.o. ve věci doplnění 
licence č. 012/94 o licenční podmínku č. 38. 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Události, komentáře ze dne 27. 8. 2013 v čase 
od 22:22 hodin.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v rámci pořadu Události, komentáře dne 
27. srpna 2013 v čase od 22:22 hodin na programu ČT24 se mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a to konkrétně tím, že v rozhovoru na téma 
příprav na předvolební kampaň, v němž se mluvčí vyjadřuje k odstředivým tendencím v 
ODS, neuvedl stranickou příslušnost mluvčího k ODS a prezentoval jej pouze jako 
politologa Masarykovy univerzity v Brně, což implikovalo jeho nezávislost a divákovi tak 
byla upřena důležitá informace pro svobodné vytváření názorů. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 6. do 20. září 2013: CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, 
reportáž Rodiče kritizují letní dětský tábor hrůzy, 20. srpna 2013 v 19:30 hodin; 
Odpolední Televizní noviny, příspěvek Kauza dětského tábora hrůzy pokračuje, 21. 
srpna 2013 v 17:00 hodin; Televizní noviny, reportáž Rodiče kritizují letní dětský tábor 
hrůzy, 21. srpna 2013 v 19:30 hodin; Stanice O, a.s./O („Óčko“) – písničkový klip v 
pořadu Mixxxer, 11. září 2013 od 14:35 hodin; Česká televize/ČT :D – Asterix a 
překvapení pro Césara,14. září 2013 ve 14:00 hodin; Česká televize/ČT1 – 
Všechnopárty, 13. září 2013 ve 21:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Tučňáci z 
Madagaskaru II (31), 15. září 2013 v 8:10 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní 
noviny, příspěvek Agresivní žena z metra se stala hvězdou internetu, 17. září 2013 v 
19:30 hodin (dvě podání); FTV Prima, spol. s r.o./televizní program bez konkretizace 
nebo audiovizuální mediální služba na vyžádání (internetové vysílání) PrimaPLAY – 
projekt VyVolení (sedm podání); Česká televize – zpravodajství ČT obecně; Česká 
televize/ČT24 – zpravodajství obecně; T-Mobile Czech Republic a.s. – reklama 
Samsung GALAXY Tab3 TEĎ ZA 1 KČ A ZBYTEK NA SPLÁTKY; Česká televize/ČT2 – 
seriál Pán času obecně; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáž Citlivá 
data volně přístupná na internetu, 2. září 2013 v 19:30 hodin; Česká televize a Český 
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rozhlas/program bez konkretizace – ateistické pořady v programové skladbě; Česká 
televize/ČT1 – Události, reportáž Daně po volbách, 9. září 2013 v 19:00 hodin; Česká 
televize/ČT :D – Čítanka, 9. září 2013 v 19:45 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
COOL – Pekelná výhra, 9. září 2013 ve 20:15 hodin (dvě podání); MTV NETWORKS 
s.r.o./Comedy Central Polska (Polsko) – programová upoutávka 27. srpna 2013 cca v 
18:00 hodin; HBO Europe s.r.o./HBO Comedy (Polsko) – Tráva VIII (10), 27. srpna 
2013 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Sama doma, 10. září 2013 ve 12:30 hodin; 
Česká televize/ČT1 – Všechnopárty, 10. září 2013 v 17:00 hodin; Česká televize/ČT1 a 
ČT24 – domácí zpravodajství obecně; Česká televize/ČT1 a ČT24 – zpravodajství ČT 
obecně; Česká televize/ČT24 – Hyde Park, 11. září 2013 ve 20:05 hodin; TP Pohoda 
s.r.o./RELAX – zařazování reklam a upoutávek do filmů a seriálů; Česká televize/ČT1 – 
Události, reportáž Nový školní rok, 2. září 2013 v 19:00 hodin; Česká televize/ČT1 – 
pořad Máte slovo s M. Jílkovou obecně; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Výměna 
manželek, 13. září 2013 ve 20:20 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – Pekelná 
výhra, 16. září 2013 ve 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – seriál 
Simpsonovi obecně; Česká televize/ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 19. září 2013 ve 
21:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání CET 21 spol. s r. o., se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 15200 Praha 5, IČ: 45800456, o podání vysvětlení, z jakých důvodů do skupiny 
příspěvků na téma problémů na dětském táboře v Havlišově Mlýně u Želetavy na 
Třebíčsku – reportáže Rodiče kritizují letní dětský tábor hrůzy v pořadu Televizní noviny 
dne 20. srpna 2013 v 19:30 hodin na programu NOVA, příspěvku Kauza dětského 
tábora hrůzy pokračuje v pořadu Odpolední Televizní noviny dne 21. srpna 2013 v 
17:00 hodin na programu NOVA, a reportáže Rodiče kritizují letní dětský tábor hrůzy v 
pořadu Televizní noviny dne 21. srpna 2013 v 19:30 hodin na programu NOVA – nebylo 
zařazeno přímé vyjádření nebo redakčně tlumočený postoj kritizovaného provozovatele 
tábora ke konkrétním kritizovaným skutečnostem a podobně vyznívajícím tvrzením, 
zejména k tvrzení o šikaně na táboře, k tvrzení o hrozném jídle, k tvrzení o potížích s 
dodávkami pitné vody, k tvrzení o zranění jednoho táborníka, k tvrzení o vyhrožování 
matce táborníka, k vyjádření o péči o osobní hygienu na táboře, a k tvrzení o tom, že 
majitel areálu příští rok provozovateli tábora areál nepronajme, dále o podání 
vysvětlení, z jakých důvodů v této skupině příspěvků nebyli diváci průkazným způsobem 
informováni o případných objektivních problémech provozovatele vysílání taková 
vyjádření nebo informace o postoji kritizovaného získat, a o podání vysvětlení, jak bylo 
věcně opodstatněno zařazení spekulativního vyjádření reportéra o možné souvislosti 
mezi šikanou na táboře a přítomností dětí z dětského domova na táboře. 

-  Rada se seznámila se správním řízením zahájeným prostřednictvím předsedkyně 
Rady v rámci kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., a článkem 3, 
odst. 2 Jednacího řádu Rady: sp. zn. 2013/772/had/Pri se zadavatelem 
reklamy/označení sponzora společností Prime Time Production s.r.o., IČ: 27974821 se 
sídlem Praha - Nové město, Krakovská 583, neboť zadáním reklamy (označení 
sponzora) Wobenzym, vysílaného dne 1. června 2013 od 10:00:28 hod. na programu 
TV Pohoda došlo k možnému porušení § 5a odst. 5 písm. d) v souladu s § 1 odst. 8 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého musí reklama na humánní léčivé přípravky 
obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému 
pročtení příbalové informace. Uvedená výzva však v reklamě absentuje.  

-  Rada se seznámila se správním řízením zahájeným prostřednictvím předsedkyně 
Rady v rámci kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., a článkem 3, 
odst. 2 Jednacího řádu Rady: sp. zn. 2013/752/had/IS se společností IS Produkce s.r.o. 
IČ: 283 15 707, sídlem: SNP 1191, Otrokovice, správní řízení z moci úřední pro možné 
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porušení § 5d odst. 3 ve spojení s § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla 
dopustit jako zpracovatel reklamy na produkt Biopron laktobacílky – sponzor pořadu, 
která byla odvysílána v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu 
Televize Barrandov, neboť v této reklamě/označení sponzora absentuje zákonný text 
„doplněk stravy“.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 1. října 2013 
toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli SATT a.s., IČ 60749105, sídlem Okružní 
11, 591 01 Žďár nad Sázavou, souhlas se změnou skutečností uvedených v licenci č.j. 
Ru/231/02/2636 k provozování televizního vysílání programu Televize Vysočina, 
respektive souhlas se změnou znění Dalších programových podmínek a vysílacího 
schématu, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. srpna 2013, č.j. 
8085/2013, ve znění opravené žádosti ze dne 13. září 2013, č.j. 9344/2013. 

-  Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a 
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, vydala toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, 
společností GORENJE - real, spol. s r.o., IČ: 49615157, sídlo: Praha 4 - Michle, 
Pobočná 1/1395, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním obchodního sdělení 
GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace odvysílané v premiéře 1. 
března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 reprízách v měsíci březnu 
2012 na různých televizních programech (dle přiloženého seznamu), a mutace 
odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na programu Prima COOL a v 
310 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle 
přiloženého seznamu), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro 
vedení řízení. 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 124/2012 ze 
dne 18. 9. 2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozhodnutí Městského 
soudu v Praze č. j. 7 Ca 42/2009 ze dne 25. 6. 2012 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí 
Rady ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 2008/813/als/Bay, č. j. had/338/09, kterým byla 
uložena pokuta společnosti BAYER s. r. o., ve výši 400 000,- Kč pro porušení § 5a odst. 
5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kterého se dopustila jako 
zadavatel reklamy na humánní, volně prodejný léčivý přípravek Canesten (mutace 6), 
která byla premiérově vysílána dne 14. 4. 2008 v 10:43:37 hodin na programech Nova a 
Prima televize.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 A 353/2011 ze dne 
19. 8. 2013, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/1405/08 ze dne 7. 11. 2007, 
jímž byla uložena pokuta ve výši 1 830 000,-Kč společnosti Simply You a.s., pro 
porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 26. 1. 2006, ke kterému 
došlo odvysíláním reklamy na přípravek Arginmax (kód F188, mutace 6, délka spotu 30 
s), premiérově dne 3. srpna 2006 v 15:02:53 hodin na programu Prima televize. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 1. října 2013 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zadavatelem reklamy, společností Simply You a.s., nyní Simply You Pharmaceuticals 
a.s IČ: 253 85 381, sídlem Roháčova 188/37, PSČ 130 00, Praha 3, vedené pro možné 
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění zákona platném do 26. 
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1. 2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek Arginmax (kód F188, 
mutace 6, délka spotu 30 s), premiérově dne 3. srpna 2006 v 15:02:53 hodin na 
programu Prima televize, neboť marně uplynula lhůta pro uložení sankce, čímž odpadl 
důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. září 2013 
č.j. 3 As 144/2012-21, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 
října 2012, č.j. 5A 44/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady 
2010/388/LOJ/HBO, č.j.: LOJ/3981/2010, jímž byla provozovateli HBO Europe, s. r. o. 
(dříve HBO Česká republika, spol. s r. o.) uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Sejmi Eso dne 7. února 2010 od 21:40 hodin na programu 
CINEMAX se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá povinnost 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. 

-  Rada se seznámila se sdělením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci odborného 
posouzení přípravku XLS. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost LOCAL TV 
PLUS, spol. s r.o., IČ 48394866, se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese http://www.ltv-plus.cz. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Stanice O, a.s., 
IČ 26509911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání, umístěné na internetové adrese http://ocko.tv. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

 

 

 

V Praze dne 3. 10. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


