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Tisková zpráva z 19. zasedání, konaného dne 20. 10. 2015  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání 
projednala 48 bodů programu. Seznámila s 51 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala jedno upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení třech 
správních řízení. Rada na svém 19. zasedání uložila pokutu provozovateli ČESKÁ 
TELEVIZE ve výši 350 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Hokejové poledne, odvysílaném dne 7. května 
2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, jehož součástí byly i komentátorské 
vstupy z improvizovaného studia z tzv. fanzóny Galerie Harfa, pojal jeho začátek jako 
„scénku“ spočívající v prvotní absenci moderátora ve studiu, který vzápětí vychází ze 
stanu McDonald´s a nese podnos s občerstvením (hamburger/sendvič a hranolky). 
Poté, co prochází kolem stěny s logem McDonald´s, se dostává do studia a pokládá 
podnos s občerstvením na stolek před sebou. V čase 12:01:47 hodin nabízí komentátor 
jeden hranolek kolegyni tak, že jí jej vkládá přímo před obličej, čímž jí přiměje k tomu, 
aby moderování přerušila a zareagovala. Ačkoli není explicitně verbálně vyjádřeno, o 
jakou konkrétní značku rychlého občerstvení se jedná, je tato skutečnost dostatečně 
vykreslena prostřednictvím bohaté obrazové složky obsahující opakované záběry na 
loga McDonald´s. Umístěný produkt byl ústředním tématem úvodu pořadu. Byla na něj 
zaměřena pozornost i během komentování, přestože tematicky s pořadem nikterak 
nesouvisel (ve studiích se zpravidla vůbec potraviny nekonzumují, nedošlo tedy k tomu, 
že by byl běžně užívaný produkt pouze nahrazen konkrétní značkou), čímž došlo k 
nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu. Předimenzované záběry „produktu“, 
které ve spojení se „scénkou“ s nabízením hranolku, respektive slovním komentářem 
(„Přeji vám příjemné poledne, dobrý den, a měl ho přát i Pavel Richter, ale někde se 
nám asi zdržel. Před námi je dvouhodinové vysílání, předpokládám, že šel nějakým 
způsobem zřejmě na malou svačinku…“; „…už Pavla vidím, je to tak. Včera na 
Václavském náměstí nás trochu vydráždily ty příjemné pachy, které jsme tam měli“. 
„Pavle, to ti teda pěkně děkuji. Už vysíláme, ale snad to ještě stihneš do studia.“; „Hezký 
dobrý den, a kdo právě jí, jako budu jíst já za chvilku, tak přeju dobrou chuť.“) působí 
nad rámec děje.  

Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., tři licence k provozování televizního 
vysílání programu Prima MAX šířeného prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních 
přenosových systémů. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada podle ustanovení 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb. zastavila řízení o 
žádosti společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84, 
76701 Kroměříž, o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště 
kmitočtu Kroměříž 103,3 MHz / 50 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětná. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů CHEB 1 91,8 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 12 22 38 / 50 05 16, se lhůtou pro doručení žádostí do 3. prosince 
2015. 
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-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů JIHLAVA CENTRUM 2 
88,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 21 / 49 23 54, se lhůtou pro doručení 
žádostí do 3. prosince 2015. 

-  Rada podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnost MEDIA BOHEMIA a. s. se 
sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, 
správní poplatek ve výši 5 000,- Kč zaplacený dne 24. 9. 2015 na účet č. 3711-
19223001/0710 s variabilním symbolem 10150104. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 8134/2015) na četbu na pokračování z knihy 
Franze-Oliviera Giesberta Himmlerova kuchařka odvysílanou dne 26. 9. 2015 na 
programu ČRo Vltava, dále se stížností (č. j. 8135/2015) na rozhovor s Petrem Žílkou v 
rámci pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaný dne 25. 9. 2015 na programu ČRo 
Radiožurnál, rovněž se stížností (č. j. 8233/2015) na pragocentrismus programu ČRo 
Radiožurnál, také se seznámila se stížností (č. j. 8228/2015) na pořady věnované 
postavě Julia Fučíka, odvysílané dne 24. 9. 2015 na různých programech Českého 
rozhlasu a konečně se stížností (č. j. 8503/2015) na přerušení rozhovoru s Timothy 
Snyderem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na programu Český rozhlas 
Radiožurnál dne 7. 10. 2015. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání ČRo Vltava dne 26. 9. 2015 od 18:30 do 19:00 
hod., dále s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 25. 9. 2015 
odvysílaného na programu ČRo Radiožurnál a s analýzou pořadů věnovaných Juliu 
Fučíkovi (odvysílaných na programu ČRo Vltava v čase 5:35 - 5:45, ČRo Plus 9:30 - 
10:00, ČRo Radiožurnál 15:10 - 15:21, ČRo Dvojka 16:30 - 17:00) a shledala, že ve 
všech případech bylo vysílání v souladu se zákonem.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaného dne 
7. 10. 2015 od 17:05 na programu ČRo Radiožurnál a na základě této analýzy žádá 
provozovatele o vysvětlení, z jakého důvodu došlo k přerušení vysílání tohoto 
rozhovoru.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Dragon provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. z pátku 25. 9. 2015 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo 
v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RKR 
s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; 98,7 MHz Praha) dne 7. října 2015, RTV Cheb, k. 
s.(program RÁDIO EGRENSIS; 88,3 MHz Karlovy Vary) dne 7. října 2015, RADIO 
UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) 
dne 7. října 2015, ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; 90,7 MHz Praha) dne 7. 
října 2015 a V plus P s.r.o. (program Rock Radio Prácheň; 89,0 MHz Písek) dne 7. října 
2015. 

-  Rada se seznámila s informací o územním pokrytí rozhlasových stanic Český rozhlas 
Dvojka a Český rozhlas Vltava. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2015, č.j. 9 
A 129/2015-53, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Frekvence 1, a.s. proti 
rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/755/STR/Fre, č.j. RRTV/1338/2015-STR ze dne 3. března 
2015, jímž Rada uložila pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel Frekvence 1, a.s. dopustil 
tím, že dne 19. května 2014 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu 
FREKVENCE 1 pořad Dámský klub. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne ze dne 18. září 
2015, č. j. 5 A 101/2015 – 68, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 24. března 
2015, sp. zn. 2014/805/zab, č. j. RRTV/1730/2015-STR, kterým Rada udělila 
společnosti Radio Kroměříž, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
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prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 
W pro program Radio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a žádosti 
ostatních žadatelů zamítla. 

-  Rada trvá na kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 18. září 2015, č. j. 5 A 101/2015 – 68, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
24. března 2015, sp. zn. 2014/805/zab, č. j. RRTV/1730/2015-STR. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima MAX; základní 
programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu 
mimoevropské, zejména severoamerické provenience. Výčet převažujících žánrů: film, 
seriál, různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk 
vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální 
časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: RRTV/7917/2015-P, ze dne 16. 
září 2015 ve znění upřesnění ze dne 17. září 2015, č.j.: RRTV/7945/2015-P, 
RRTV/7946/2015-P, č.j.: RRTV/8039/2015-P ze dne 21. září 2015 a č.j.: 
RRTV/8414/2015-P ze dne 5. října 2015.  

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: Prima MAX; základní programová specifikace: Tematický 
program zaměřený na dramatickou tvorbu mimoevropské, zejména severoamerické 
provenience. Výčet převažujících žánrů: film, seriál, různé formáty reality show; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká 
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: : minimálně 15 
hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 
RRTV/7916/2015-P, ze dne 16. září 2015 ve znění upřesnění ze dne 17. září 2015, č.j.: 
RRTV/7945/2015-P, RRTV/7946/2015-P, č.j.: RRTV/8039/2015-P ze dne 21. září 2015 
a č.j.: RRTV/8414/2015-P ze dne 5. října 2015.  

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima MAX; základní programová 
specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu mimoevropské, 
zejména severoamerické provenience. Výčet převažujících žánrů: film, seriál, různé 
formáty reality show; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 
minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně; 
identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – 
internetu; informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz/, http://prima-
max.iprima.cz, http://play.iprima.cz/, dle žádosti, č.j.: RRTV/7915/2015-P, ze dne 16. 
září 2015 ve znění upřesnění ze dne 17. září 2015, č.j.: RRTV/7945/2015-P, 
RRTV/7946/2015-P, č.j.: RRTV/8039/2015-P ze dne 21. září 2015 a č.j.: 
RRTV/8414/2015-P ze dne 5. října 2015.  

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 
309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 
110 00, ze dne 8. září 2015, č.j.: RRTV/7479/2015-P, k podkladům řízení o odnětí 
licence k provozování televizního vysílání programu ACTIVE TV šířeného 
prostřednictvím družice, zahájené dne 30. června 2015, č.j.: RRTV/2554/2015-FIA, 
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neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 
30 dnů. 

-  Rada oznamuje provozovateli TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, že bylo ukončeno 
dokazování ve věci správního řízení, zahájeného dne 30. června 2015, č.j.: 
RRTV/2554/2015/-FIA, o odnětí licence, sp. zn.: 2013/539/FIA/TV, č.j.: FIA/3741/2013 
ze dne 20. srpna 2013, k provozování televizního vysílání programu ACTIVE TV, 
šířeného prostřednictvím družice. Rada sděluje provozovateli před vydáním rozhodnutí 
v předmětné věci, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se 
může k podkladům řízení písemně vyjádřit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení. 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 
309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 
110 00, ze dne 8. září 2015, č.j. RRTV/7479/2015-P, k podkladům řízení o odnětí 
licence k provozování televizního vysílání programu ACTIVE TV šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, zahájeném dne 4. srpna 2015, 
č.j. RRTV/2819/2015-zem, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu 
kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů.  

-  Rada oznamuje provozovateli TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, že bylo ukončeno 
dokazování ve věci správního řízení, zahájeného dne 4. srpna 2015, č.j. 
RRTV/2819/2015-zem, o odnětí licence, č.j. FIA/1598/2013, spis. zn.: 2012/800/FIA/TV, 
ze dne 9. dubna 2013, k provozování televizního vysílání programu ACTIVE TV 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T. Rada sděluje 
provozovateli před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, že v souladu s ustanovením § 
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se může k podkladům řízení písemně vyjádřit, a to 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

-  Rada zaregistrovala společnost dvbexpert s.r.o., IČ: 04202686, se sídlem: Babice, 
Okružní 189, PSČ: 251 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů; územní rozsah vysílání – Středočeský kraj 
(Říčansko) v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-65 
480/2015-613 ze dne 2. října 2015, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; 
programová nabídka: zahraniční televizní programy: Animal Planet Europe, Animal 
Planet HD, Discovery CE, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery 
World, Eurosport 2 HD, Eurosport 2, Eurosport Int HD, Eurosport International, 
Eurosportnews, ID Xtra, Investigation Discovery Europe, TLC Paneuropean, v rozsahu 
dle přihlášky k registraci č.j. RRTV/7310/2015-P ze dne 2. září 2015 a ve znění jejího 
doplnění č.j. RRTV/7769/2015-P ze dne 14. září 2015. 

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu Nej.cz s.r.o., IČ: 03213595 se sídlem Praha 2, 
Francouzská 75/4, PSČ: 120 00, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah 
vysílání: je tvořen výčtem katastrálních území a okresů, jejichž seznam tvoří přílohu, 
která je nedílnou součástí rozhodnutí o registraci; programová nabídka: televizní 
programy zahraniční: 3sat, Al Jazeera, Animal Planet, Animax, ARD, ATV, Auto Motor 
und Sport Channel, AXN, AXN Black, AXN White, BBC World, Bloomberg Television, 
Boomerang, Cartoon Network, CBS Drama, CBS Reality, CNBC Europe, CNN, DAJTO, 
DEUTSCHE WELLE, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel&Living, 
Discovery World, Disney Channel, Doku Klub, Duck TV, Duck TV HD, English Club TV, 
Euronews, Eurosport, Eurosport 2, Extreme Sports Channel, FilmBox, FilmBox Plus, 
Fine Living Network, Fishing and Hunting Premium Channel, ID Investigation Discovery, 
Jim Jam, JOJ TV/HD, JOJ PLUS/HD, KI.KA, MEZZO, MTV Europe, MUSIC BOX TV, 
Musiq 1, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, ORF 1, ORF 2, ORF Sport Plus, 
POLSAT (SD/HD), PRO 7, PULS 4, RAI UNO, RTL 1, RTL 2, Russian Travel Guide 
International, SAT 1, Spektrum Home, Sport 1 (SD/HD), STV 1, STV 2, Super RTL, TA 
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3, TCM, The History Channel, TLC DISCOVERY, TV 4, TV 5 Monde, TV Doma, TV 
Markíza, TV Paprika, TV Plus, TVN, TVN 24, TVN Siedem, TVP HD, TVP 1 (SD/HD), 
TVP 2 (SD/HD), TVP 3, TVP Historia, TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, Universal 
Channel, VH1 Classic, VH1 Europe, Viasat Explorer, Viasat HD, Viasat History, Viasat 
Nature, VIVA, VOX, ZDF, ZDF NEO, Brazzers TV (časový rozsah vysílání 24 hodin 
denně), HUSTLER TV, PLAYBOY TV , Private TV, Spice s tím, že vysílání erotických 
televizních programů bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., že provozovatel Nej.cz. s.r.o. zajistí příjem těchto programů koncovému 
uživateli na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a poskytne k 
němu technické opatření, které této osobě umožní omezit přístup k vysílání dětem a 
mladistvým; televizní programy české: AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE, BARRANDOV MUZIKA, BARRANDOV PLUS, C8, CINEMAX, CINEMAX 2, 
CS FILM, CS Mini, Doku CS, fanda (SD/HD), Fenix, FILM EUROPE, Film+, HBO, HBO 
HD, HBO 2, HBO Comedy, Horor Film, IFK, INFO, Informační kanál Hlinsko, JOJ 
CINEMA, JVP TV, KINO BARRANDOV (SD/HD), Kino CS, Kino Svět, LEO TV, 
Minimax, MŇAM TV, MTV Dance International, MTV Hits International, MTV Rocks 
International, Muzika CS, Nickelodeon HD, Nova (SD/HD), Nova Cinema (SD/HD), 
Nova sport 1 (SD/HD), Nova sport 2 (SD/HD), O (Óčko), Óčko Expres, Óčko Gold, 
POLAR, Prima, Prima COOL (SD/HD), Prima love (SD/HD), Prima ZOOM (SD/HD), 
Public, Rebel, RELAX, regionální televize TVS, regionalnitelevize, Retro Music 
Television, RTM, Smíchov, Spektrum (SD/HD), Sport 5, SPORT2 (SD/HD), Televize 
Barrandov, Televize HBin, Televize Přerov, Telka (SD/HD), TV Noe, TV PÍSNIČKA a 
COUNTRY No. 1, VIDEO JS – Účko, ČT 1 (SD/HD), ČT 2 (SD/HD), ČT 24 (SD/HD), ČT 
4 sport (SD/HD), ČT:D/Art; rozhlasové programy zahraniční: 1 PR, 2 PR, 3 PR, DEVÍN, 
EXPRES, FM, JUNIOR, KLASIKA, LITERA, PATRIA, PR KATOWICE, RADIO ZET, 
REGINA, RFM FM, SLOVAKIA INTERNATIONAL, Slovensko, VIVA; rozhlasové 
programy české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2, ČRo 3 Vltava, ČRo Plus, ČRo 4 Radio 
Wave, ČRo D-dur, ČRo Jazz, Rádio Junior, ČRo BRNO, ČRo OLOMOUC, Kiss Morava, 
RADIO PROGLAS, HELAX, Hitrádio Orion, Radio Čas, FREKVENCE 1, RÁDIO 
IMPULS, EVROPA 2, ZET, dle přihlášky k registraci doručené dne 29. září 2015 pod č.j. 
RRTV/8166/2015-P a jejího upřesnění č.j. RRTV/8641/2015-P, doručeného dne 12. 
října 2015. 

-  Rada zaregistrovala právnickou osobu FIBERNET, a.s., IČ: 27196763, se sídlem: 
Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ: 293 01 jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů; územní rozsah vysílání: všechna katastrální území v celé České republice dle 
vyhlášky. č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a okresy dle zákona č. 
36/1960 Sb. o územ. členění státu, v platném znění; programová nabídka: zahraniční 
televizní programy: Animal Planet, ARD, AXN, CNN, Discovery Channel, Discovery 
World, Discovery Science, Disney Channel, Eurosport, FilmBox, France 24, GOLF 
CHANNEL, ID Investigation Discovery, Jim Jam, JOJ, JOJ Plus, National Geographic 
Channel, ORF 1, ORF 2, Sport 1, STV 1, STV 2, TA 3, TCL, TV 5 Europe, Travel 
Channel, TV Doma, TV Markíza, Universal Channel, Viasat Explorer, Viasat History, 
ZDF, Spice (00:00 – 05:00 hodin), HUSTLER TV (24 hodin denně) s tím, že vysílání 
erotických televizních programů bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., že provozovatel FIBERNET, a.s., zajistí příjem těchto 
programů koncovému uživateli na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 
18 let a poskytne k němu technické opatření, které této osobě umožní omezit přístup k 
vysílání dětem a mladistvým; české televizní programy: CINEMAX, CINEMAX 2, CS 
FILM, CS Mini, Doku CS, fanda, FAJNROCK TV, Film+, HBO, HBO 2, HBO Comedy, 
Horor Film, Kino CS, MTV, Muzika CS, Nickelodeon European, Nova + HD, Nova 
Cinema, Nova sport 1, O (Óčko), Óčko Gold, Prima, Prima COOL, Prima love, Prima 
ZOOM, Rebel, RELAX, Retro Music Television, Smíchov, Sport 5, SPORT2, ŠLÁGR 
TV, Televize Barrandov, Telka, TV Noe,TV Paprika, VH1 European, VH1 Classic 
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European, ČT 1 + HD, ČT 2 + HD, ČT 24, ČT 4 sport + HD, ČT:D/Art; české rozhlasové 
programy: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2, ČRo 3 Vltava, ČRo Plus, ČRo 4 Radio Wave, 
ČRo D-dur, ČRo Jazz, Rádio Junior, dle přihlášky k registraci doručené pod č.j. 
RRTV/7922/2015-P dne 17. září 2015 a jejího doplnění ze dne 6. října 2015 č.j. 
RRTV/8413/2015-P a ve znění upřesnění ze dne 8. října 2015 č.j. RRTV/8507/2015-P a 
č.j. RRTV/8627/2015-P ze dne 12. října 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 005 
62 262 se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j.: 
Rg/97/99, ze dne 5. října 1999, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o televizní programy: a) 
české: Nova sport 2 HD, BARRANDOV MUZIKA, BARRANDOV MUZIKA HD; b) 
zahraniční: Food Network HD, Regiony+ dle podání č.j.: RRTV/8169/2015-P, ze dne 29. 
září 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ. 
247 38 875 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j.: FIA/975/2014, sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o český televizní 
program: regionalnitelevize.cz k 30. září 2015 v síti DVB-T Regionální vysílací síti 8, dle 
podání č.j.: RRTV/8210/2015-P, ze dne 30. září 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 
800 se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle § 29 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace sp. zn.: 2012/767/sve/adm, č.j.: sve/4200/2012 ze dne 30. října 2012, ve 
znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v ukončení 
vysílání televizních programů: Tv NOE a regionalnitelevize.cz k 1. říjnu 2015 v 
Regionální vysílací síti 4, dle podání č.j.: RRTV/8231/2015-P, ze dne 1. října 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 635 08 
834 se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: 
Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o český televizní program: 
BARRANDOV MUZIKA, dle podání č.j.: RRTV/8505/2015-P, ze dne 7. října 2015.  

-  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, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace č.j.: FIA/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění 
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v rozšíření 
programové nabídky o české televizní programy: Prima a Prima COOL v SD kvalitě 
místo HD kvality k 7. říjnu 2015 v Regionální vysílací síti 12, dle podání č.j.: 
RRTV/8548/2015-P, ze dne 8. října 2015.  

-  Rada se seznámila s podáním provozovatele převzatého vysílání UPC Česká 
republika, s.r.o., kterým Radu informuje o předběžném opatření Městského soudu v 
Praze, č.j. 37C 133/2015-20, ze dne 24. září 2015, na základě kterého je provozovatel 
převzatého vysílání povinen se zdržet přímých přenosů televizního vysílání zápasů 
fotbalové ligy UEFA Champions League. 
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-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/818/had/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy „PokerStars.net“, odvysílané dne 22. srpna 2015 od 
20:25:40 hodin na programu NOVA.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY 
XD, určeného pro Polsko, provozovatele televizního vysílání THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na 
strži 1702/65, PSČ 140 00, ze dne 22. června 2015 v čase od 00:00 do 24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 
140 00, o podání vysvětlení, proč tvořily dne 22. června 2015 na programu DISNEY XD, 
určeném pro Polsko, většinu programové nabídky animované pořady, v poměru 20:4 
(20 animovaných pořadů, 4 pořady hrané), oproti licenčním podmínkám, podle kterých 
by nadpoloviční podíl ve vysílání měly tvořit pořady hrané. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY 
CHANNEL (určeného pro Bulharsko, Rumunsko a Ukrajinu) provozovatele televizního 
vysílání THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, 
se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, ze dne 22. června 2015 v 
čase od 00:00 do 24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 
140 00, o podání vysvětlení, proč poskytnutý záznam programu DISNEY CHANNEL 
(Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina) ze dne 22. června 2015 byl v anglickém a bulharském 
jazyce, když dle licence je hlavním jazykem vysílání tohoto programu rumunština. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu C8 
Romania, provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha, ze dne 31. srpna 2015 v čase od 20:00 do 22:00 
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 programu C8 Romania AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem je naplňována povinnost provozovatele vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zveřejnění informace o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, 
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se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
naplňuje licenční podmínky programu C8 Romania, konkrétně proč na tomto programu 
dne 31. srpna 2015 převažoval obsah v jazyce českém a anglickém, když hlavním 
jazykem vysílání má být rumunština. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní 
ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV 
PLUS provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 21. září 2015 v úseku od 
8:44:05 do 22:05:07 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, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z 
jakých důvodů dne 21. září 2015 od 8:40 hodin odvysílal na programu BARRANDOV 
PLUS animovaný film Vánoce v ohrožení, který je pořadem pro děti, s umístěním 
produktu, konkrétně se záběry sklenic s nápisem Coca-Cola v úseku 9:19:38-9:20:30 
hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z 
jakých důvodů zařadil do vysílání programu BARRANDOV PLUS dne 21. září 2015 v 
19:05 hodin pořad Littlest Pet Shop III (17) a v 19:35 hodin pořad Littlest Pet Shop II (1) 
s prezentací ochranné známky Littlest Pet Shop v anglickém znění, a na základě jakého 
smluvního ujednání použil v uvedených pořadech ochrannou známku Littlest Pet Shop v 
anglickém znění. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu regionalnitelevize.cz provozovatele 
Regionální televize CZ s.r.o. v období od 25. srpna 2015 do 25. září 2015, resp. s 
analýzou vysílání z regionu Ostravska z daného časového období. 

- 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 Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 
24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, na porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období od 29. srpna 
2015 do 7. září 2015 a od 11. září 2015 do 24. září 2015 odvysílal v přibližném čase od 
17.40 hodin na programu regionalnitelevize.cz vysílání z regionu Ostravska, konkrétně 
pořad Magazín Ostravsko (tv Fabex), který zahrnoval i diskuzní rubriku, která byla 
moderována aktivní političkou v daném regionu Mgr. Marcelou Mrózkovou Heříkovou 
(členka zastupitelstva Magistrátu města Ostravy a zastupitelstva městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz). Tím této osobě poskytl významný mediální prostor pro 
prezentaci, což způsobilo její zvýhodnění před ostatními politickými subjekty, které 
takovouto možnost nedostaly. Došlo tak k porušení zákonné povinnosti, podle které je 
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, 
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k 
jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV FOCUS provozovatele 
Jaroslava Heindla ze dnů 30. a 31. srpna 2015.  

-  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 Jaroslava Heindla, IČ: 67219888, bydlištěm Kadaň, Vinohrady 2005/0, 
PSČ 43201, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k údaji o 
identifikačním čísle provozovatele. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne 
doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Jaroslava Heindla, IČ: 67219888, bydlištěm Kadaň, Vinohrady 2005/0, 
PSČ 43201, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k vysílání programu 
TV FOCUS, kterého se dopustil tím, že ve dnech 30. – 31. srpna 2015 na programu TV 
FOCUS vysílal pouze grafickou smyčku a audiovizuální zpravodajství, přestože dle 
licence by měl vysílat rovněž magazíny, dále tím, že délka zpravodajství byla v 
uvedeném období více než 20 minut, přestože by se dle podmínek licence měla 
pohybovat v rozmezí od 7 do 12 minut, dále tím, že zvukový doprovod videotextové 
smyčky nebyl tvořen vysíláním rozhlasové stanice, jak zakotvuje licence, a také tím, že 
v rozporu s licencí není premiéra vysílání do programu zařazována dvakrát týdně, nýbrž 
jen jedenkrát týdně. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Jaroslava Heindla, IČ: 67219888, 
bydlištěm Kadaň, Vinohrady 2005/0, PSČ 43201, o podání vysvětlení, kdy je do vysílání 
programu TV FOCUS zařazována premiéra vysílání, když v dopise provozovatele je 
uveden čas 20.00 hodin každé úterý, ale na webu provozovatele (www.tv-focus.cz) je 
uveden čas odlišný, a to úterý 22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období srpen 2015, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: A&E Television Networks, LLC./History Channel/19. 
srpna 2015 10:00 – 00:00, 20. srpna 2015 00:00 – 12:00, 25. srpna 2015 12:00 – 00:00, 
29. srpna 2015 10:00 – 00:00; FILM EUROPE, s.r.o./KINO CS/20. srpna 2015 12:00 – 
20:00, 21. srpna 2015 14:00 – 00:00; AMC Networks Central Europe s.r.o./TV 
Paprika/20. srpna 2015 15:00 – 00:00, 24. srpna 2015 10:00 – 00:00; FILM EUROPE, 
s.r.o/DOKU CS/22. srpna 2015 14:00 – 20:00, 23. srpna 2015 17 – 00:00; AMC 
Networks Central Europe s.r.o./Spektrum/22. srpna 2015 10:00 – 20:00; AMC Networks 
Central Europe s.r.o./Spektrum Home/22. srpna 2015 10:00 – 00:00; THE WALT 
DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY CHANNEL/24. srpna 2015 
10:00 – 20:00, 30. srpna 2015 10:00 – 21:00; Discovery Communications, 
LLC./Discovery world/27. srpna 2015 10:00 – 19:00.; Discovery Communications, 
LLC./Animal Planet/31. srpna 2015 10:00 – 21:00 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 241 
57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, na porušení § 32 
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit 
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
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provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2015. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Ferratum 
Bank“, premiérově odvysílané dne 25. srpna 2015 v čase 20:21:06 hodin na programu 
NOVA.  

-  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 Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., jehož se dopustil tím, že dne 25. srpna 2015 v čase 20:21:06 hodin na programu 
NOVA odvysílal obchodní sdělení, prezentované jako označení sponzora, „Ferratum 
Bank“, které obsahovalo přímou nabídku/konkrétní vlastnosti nabízeného produktu v 
podobě obrazové složky (explicitně vyjádřený credit limit, částka a doba splatnosti) a 
zvukové složky prezentující proces poskytování půjček jako snadný/atraktivní a 
prakticky přizpůsobený potřebám spotřebitele („Kdykoli vám převedeme až dvacet pět 
tisíc korun na váš účet, jen na vás záleží kolik a kdy nám vrátíte zpět. Ferratum bank, 
specialista na rychlé půjčky“). Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční znaky 
reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních 
částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, správní řízení z 
moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané dne 29. srpna 2015 v 
čase 17:23:04 hodin na programu NOVA, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 
písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama na loterie a jiné 
podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního předpisu, kterým 
je zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách; v souladu s ustanovením § 
6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., upravujícím zodpovědnost šiřitele za šíření reklamy 
na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního 
právního předpisu. 

-  Rada žádá ČNB o spolupráci, respektive vyjádření k tvrzení „Garantujeme vám nižší 
úrok, než je bankovní průměr“, jež je součásti reklamního spotu „Tesco-finanční služby“ 
zadavatele Tesco Stores ČR a.s., který byl odvysílán dne 20. srpna 2015 v čase 
7:29:06 hodin na programu Prima (repríza). 

-  Rada se seznámila s těmito podáními, týkajícími se televizního vysílání, a doručenými 
v období od 29. září do 13. října 2015 (celkem 46 podání): Různí provozovatelé-
Stížnost na porušování zákona společností WS International a.s. propagující výrobek 
„Chop-it&Bland-it 1+1; Různí provozovatelé-stížnost na porušování zákona společností 
WS International a.s. propagující výrobek „Harry Blackstone 14-ti dílná sada“; MTV 
NETWORKS s.r.o.-Nickelodeon European-Big Time Rush-14.8.-13.25 hodin-
vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Wanted-26.09.-21:40 hod.-porno a 
vulgarismy; Česká televize-ČT2-Bedekr-30.9.-21:30 hodin-skrytá reklama; Česká 
televize-ČT2-Pološero:Ve jménu islámu-1.10.-21:30 hodin-nepřesné informace; Česká 
televize-ČT1-Události-10.10.-19:00 hodin-stížnost na reportáž z KLDR a informaci o 
běloruských volbách; Česká televize-ČT24-28.10.-stížností na vysílání projevů z OSN; 
Česká televize-ČT2-Nedej se-27.9-10:55 hodin-neobjektivita; Česká televize-ČT1-Máte 
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slovo-9.10.2014-21:45 hodin-neobjektivita; Různí provozovatelé-reklama Alza; Česká 
televize-Labyrint-sadismus; Česká televize-ČT1-Události-18.9.-19:00 hodin-počet 
Syřanů mezi migranty; Česká televize-ČT24-Interwiev ČT24-18.9.-18:35; Česká 
televize-ČT24-Události, komentáře-2.10.-22:00 hodin-rozhovor na téma migrantské 
krize; CET 21 spol. s r.o.-Nova-1.10-12:00 hodin-informace o EL v Poledních 
sportovních novinách; Česká televize-ČT24-Interwiev ČT24-30.09.-18:35 hodin- 
informace o UJAK; CET21 spol. s r.o.-Nova-Televizní noviny-8.10.-19:30 hodin-
informace o syrském konfliktu; ČT-ČT:D-30.9.-údajná skrytá reklama; Česká televize-
ČT24-7.10.-12:30 hodin-zpožděný přenos tiskovky J.Ovčáčka; Česká televize-ČT24-
9.10.-12:00 hodin-přerušení tiskové konference Zprávami; Česká televize-ČT1-Události-
10.10.-19:00-dopravní info; Česká televize-ČT1-OVM-4.10.-12:00 hodin-titulování pana 
Kalouska; CET 21 spol. s r.o.-Nova Cinema—10.10.-12:15 hodin-Lepší pozdě nežli 
později; Barrandov televizní studio-TV Barrandov-Rychlá hra-6.10.-7:00 hodin-pravidla 
interaktivní telefonické soutěže; AMC Networks Central Europe s.r.o.-FILM CAFE 
ROMANIA-Running Mates-8.9.-19:00 hodin-nahá scéna; Nova-dárek prezidentu 
Zemanovi; Reportéři ČT, reportáž týkající se osoby Pavla Tykače; Logo TV Barrandov; 
Spoty:Gourmet Butler-Reverso; Korespondence diváka s generálním ředitelem ČT.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 
1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností WS International a.s., IČ: 26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 
Hodonín, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
„Chop-it Blend-it“, který byl odvysílán dne 12. října 2015 v čase 05:29:14 hodin na 
programu NOVA a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, 
když v teleshoppingu nabízí sadu (kráječ Chop-it a mixér Blend it) v akci 1 + 1 za cenu 
990 Kč (taktéž prostřednictvím audio oznámení v podobě „pouze dnes si můžete 
zakoupit úžasný kráječ za fantastickou zaváděcí cenu, díky naší velkolepé evropské 
marketingové kampani od nás dostanete také mixér. Za vše nezaplatíte běžných 
devatenáct set devadesát korun, ale pouhých devět set devadesát korun. A teď to 
nejlepší, druhý kompletní set dostanete absolutně zdarma. Ano, slyšeli jste správně, za 
tento fantastický kuchyňský set zaplatíte pouhých devět set devadesát korun. Při 
okamžitém zavolání a nákupu dostanete dvě nádoby kráječe společně se dvěma víčky 
úplně zdarma. Takto ušetříte dalších tisíc korun. Platíte pouze zaváděcí cenu devět set 
devadesát korun“). Byť je z internetových stránek zadavatele zřejmé, že je jedna sada 
prodávána samostatně, a to za cenu 990 Kč, přičemž je označena jako „momentálně 
nedostupná“, tudíž existuje podezření, že bylo takto učiněno ryze za účelem 
„legalizovat“ tuto možnou klamavou obchodní praktiku. Užitím slova „zdarma“ se tak 
zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli 
vyvolává klamný dojem, že kupuje dvě sady (kráječ Chop-it a mixér Blend it) za cenu 
sady jedné, a to za 990 Kč, přičemž ve skutečnosti zakupuje sady dvě. Nejedná se tedy 
o propagovanou akci 1+1 zdarma, respektive „dva za cenu jednoho“. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 
1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností WS International a.s., IČ: 26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 
Hodonín, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
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„Harry Blackstone“, který byl odvysílán dne 12. října 2015 v čase 13:54:13 hodin na 
programu Televize Barrandov a který může být nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto 
zákonu, když v teleshoppingu uvádí, že k produktu všestranný Harry Blackstone nůž 
obdrží divák „zcela zdarma“ porcovací nůž, nůž na bylinky, špikovací nůž, a dále „zcela 
zdarma“ šest steakových nožů, to vše za 999 Kč. Ve skutečnosti je však cena 999 Kč 
cenou za sadu deseti výrobků (všestranný Harry Blackstone nůž, porcovací nůž, nůž na 
bylinky, špikovací nůž a šest steakových nožů), neboť žádný z těchto výrobků není 
prodáván samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Za „dárek“ 
může být považován nanejvýše dárkový box obsahující tři nože a keramickou škrabku, 
který je spolu s výrobky v rámci obchodního sdělení prezentován, potažmo jako 
„DÁREK ZDARMA“ uváděn na internetových stránkách zadavatele. Užitím slova „zcela 
zdarma“, se tak zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. 
spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že kupuje jeden produkt za cenu 999 Kč, k němuž 
získává devět produktů zcela zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje sadu deseti 
výrobků. 

-  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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Praha 4, Na strži 
65/1702, PSČ 14062, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., jež provozovatelům ukládá uchovávat v odvysílané podobě a náležité technické 
kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů 
ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě, kterého se dopustil tím, 
že na písemnou výzvu Rady č.j. RRTV/3274/2015-HLI nezapůjčil kontinuální záznam 
programu Nickelodeon European ze dne 9. září 2015 v náležité technické kvalitě. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá 
provozovatele Česká televize, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 
147 00, o podání vysvětlení, proč nejsou jednotlivé díly pořadu Bedekr, obsahujícího 
umístění produktu (např. v dílu ze dne 30. 9. 2015 hotely Haydn, Schandl a Johanes 
Zeche), na začátku a na konci zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění 
produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto 
pořadů. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), podle ustanovení § 60 odst. 
1 písm. k) zákona č. 231/20001 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, vydala dne 20. října 2015 rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, pokutu dle 
§ 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 350 000,-Kč pro porušení § 53a 
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Hokejové 
poledne, odvysílaném dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, 
jehož součástí byly i komentátorské vstupy z improvizovaného studia z tzv. fanzóny 
Galerie Harfa, pojal jeho začátek jako „scénku“ spočívající v prvotní absenci moderátora 
ve studiu, který vzápětí vychází ze stanu McDonald´s a nese podnos s občerstvením 
(hamburger/sendvič a hranolky). Poté, co prochází kolem stěny s logem McDonald´s, se 
dostává do studia a pokládá podnos s občerstvením na stolek před sebou. V čase 
12:01:47 hodin nabízí komentátor jeden hranolek kolegyni tak, že jí jej vkládá přímo 
před obličej, čímž jí přiměje k tomu, aby moderování přerušila a zareagovala. Ačkoli 
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není explicitně verbálně vyjádřeno, o jakou konkrétní značku rychlého občerstvení se 
jedná, je tato skutečnost dostatečně vykreslena prostřednictvím bohaté obrazové složky 
obsahující opakované záběry na loga McDonald´s. Umístěný produkt byl ústředním 
tématem úvodu pořadu. Byla na něj zaměřena pozornost i během komentování, 
přestože tematicky s pořadem nikterak nesouvisel (ve studiích se zpravidla vůbec 
potraviny nekonzumují, nedošlo tedy k tomu, že by byl běžně užívaný produkt pouze 
nahrazen konkrétní značkou), čímž došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěného 
produktu. Předimenzované záběry „produktu“, které ve spojení se „scénkou“ s 
nabízením hranolku, respektive slovním komentářem („Přeji vám příjemné poledne, 
dobrý den, a měl ho přát i Pavel Richter, ale někde se nám asi zdržel. Před námi je 
dvouhodinové vysílání, předpokládám, že šel nějakým způsobem zřejmě na malou 
svačinku…“; „…už Pavla vidím, je to tak. Včera na Václavském náměstí nás trochu 
vydráždily ty příjemné pachy, které jsme tam měli“. „Pavle, to ti teda pěkně děkuji. Už 
vysíláme, ale snad to ještě stihneš do studia.“; „Hezký dobrý den, a kdo právě jí, jako 
budu jíst já za chvilku, tak přeju dobrou chuť.“) působí nad rámec děje. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015566. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1000,- 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2015566. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a. s., jakým způsobem reflektoval výhrady Rady k zpřístupňování pořadů osobám se 
zrakovým postižením na programu Televize Barrandov v období od 29. listopadu 2013 
do 30. prosince 2013 (zaslané přípisem sp. zn./Ident.: 0555(2014), č. j.: 
BUR/2354/2014), dále zda v roce 2015 zpřístupňoval či hodlá zpřístupňovat osobám se 
zrakovým postižením i premiérově vysílané pořady a též z jakého důvodu ve své 
odpovědi na žádost Rady (sp. zn. 2015/261/BUR/bar, č. j. RRTV/1140/2015- BUR) o 
sdělení titulů pořadů, které bude v období od 18. dubna 2015 do 28. dubna 2015 
zpřístupňovat osobám se zrakovým postižením, uvedl jiné pořady, než jaké ve 
skutečnosti v daných dnech jakožto zpřístupněné osobám se zrakovým postižením 
odvysílal. 

-  Rada vzala na vědomí, že Občanské sdružení Britské listy požadované vysvětlení, na 
základě jakých smluvních ujednání je na programu regionalnitelevize.cz vysílán pořad 
Rozhovor Britských listů, neposkytlo, nicméně otázka byla uspokojivě zodpovězena v 
rámci podaného vysvětlení provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová 
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, 
proč na programu CS Film odvysílal teleshoppingový blok o délce 15 minut pod 
označením „Reklama“, k čemuž došlo dne 3. června 2015 v čase 15:38:16 hodin, dne 4. 
června 2015 v čase 17:40:59 hodin a dne 7. června 2015 v čase 17:26:59 hodin, čímž 
mohlo dojít nejen k překročení limitu stanoveného pro vysílání reklamy v hodině, nýbrž i 
k nedostatečné identifikaci jednotlivých druhů obchodních sdělení, jak stanovuje zákon. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na 
hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, na uložené upozornění na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
31. srpna 2015 od 20:04 hodin odvysílal na programu ČT1 pořad Labyrint (1), který 
obsahoval vulgarismy „do prdele“ (06:59), „poserou (07:33), „kurva“ (08:45), „nasral“ 
(11:28) a „poserem“ (33:52 minut od začátku pořadu). 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele NOEL, s.r.o., na vydané upozornění č.j. 
RRTV/3273/2015-LOJ na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Infokanál Těmice ve dnech 10. a 11. 
května 2015 (smyčka 10.5.2015, čas záznamu: 0:10:41-0:13:04; smyčka 11.5.2015, čas 
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záznamu 0:09:18-0:11:14) zařazoval pod označení Inzerce jak nabídky soukromého 
charakteru, tak oznámení naplňující definiční znaky reklamy, a na programu Infokanál 
Moutnice ve dnech 10. a 11. května 2015 (smyčka 10.5.2015, čas záznamu: 0:05:35-
0:05:53; smyčka 11.5.2015, čas záznamu 0:05:35- 0:05:53) vysílal reklamu pod 
označením komerční informace, přičemž tento termín zákon č. 231/2001 Sb. nezná. 
Provozovatel tak zařazoval do vysílání obchodní sdělení, která nebyla snadno 
rozpoznatelná. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 
137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání NOEL, 
s.r.o., IČ 48908991, se sídlem v Hodoníně, Na Pískách 3275/3, PSČ 69501, o podání 
vysvětlení, proč reklama na programu Infokanál Moutnice, označená dříve jako 
"komerční informace" (viz záznam z 10. a 11. května 2015 (smyčka 10.5.2015, čas 
záznamu: 0:05:35-0:05:53; smyčka 11.5.2015, čas záznamu 0:05:35- 0:05:53) a nyní 
jako "annonce", znovu užívá termín, jenž zákon č. 231/2001 Sb. nezná a jenž je 
obsahově zavádějící. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy. 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 24. září 2015, 
č.j. 2 As 218/2015, jímž soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti 
společnosti TV CZ s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. července 
2015, č.j. 8A 70/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, proti rozhodnutí Rady ze dne 24. 
března 2015, sp.zn. 2014/1001/RUD/TV, č.j. RRTV/1476/2015-RUD, kterým byla této 
společnosti, jakožto šiřiteli teleshoppingu, uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč, za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustil 
šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na 
programu ACTIVE TV dne 15. května 2014 od 06:45 hodin a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to 
tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, 
prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byl uveden 
nepravdivý údaj, neboť jako správná odpověď bylo uvedeno a uznáno slovo "papagáj", 
ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na internetových stránkách 
http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání teleshoppingového 
bloku, má být za správnou uznána “pouze ta odpověď, která je v souladu s českým 
jazykem a pravopisem.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 
02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 ve věci obchodního 
sdělení „Perfect View“, které bylo odvysíláno dne 16. února 2015 v čase 13:54:48 hodin 
na programu Televize Barrandov. 

-  Rada se seznámila se studií Děti, mládež a reklama. 

  

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

 

-  Rada rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žádá společnost 
Banaxi Limited, IČ HE 296276, se sídlem Limassol, Anexartisias & Kyriakou Matsi 3, 
PSČ 3040 Kypr, o doplnění žádosti do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Videoarchiv 
vysílání TV Ostrov poskytovatele KABEL OSTROV, s.r.o.  

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Sleduj 
divadlo poskytovatele Sleduj divadlo, s.r.o. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Sleduj 
divadlo umístěné na internetové adrese https://www.sledujdivadlo.cz/ společnost Sleduj 
divadlo, s.r.o., IČ 3873706, sídlem Praha, Radlická 3294/10, PSČ 15000, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 
Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele FABEX 
MEDIA s.r.o., IČ 26849976, sídlo Kosmova 651/16, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, o 
podání vysvětlení, kterým upřesní stávající název služby a internetovou adresu, v rámci 
které je poskytována dle prvotní žádosti o evidenci ze dne 16. 7. 2014 č. j. 6088. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 10. 2015 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


