Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 5. 11. 2013

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání
projednala 72 bodů programu. Seznámila se s 34 stížnostmi diváků a posluchačů, na
základě nichž rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.
Rada na svém 20. zasedání uložila provozovateli, TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem
Kaprova 42/14, 11000 Praha, pokutu ve výši 10 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 5.
srpna 2013 v době od 6:00:00 až 7:35:24 hodin vysílal na programu ACTIVE TV
teleshopping, který inzeroval erotické služby, což je v rozporu s povinností nezařazovat
reklamy a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobků v době od
06.00 hodin do 22.00 hodin.
Rada udělila společnosti Chello Central Europe s.r.o. licenci k provozování televizního
vysílání programu C8 šířeného prostřednictvím družice a společnosti Saavedramedia
spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu TV Regina šířeného
prostřednictvím družice.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, vysílaného na
programu Českého rozhlasu Radiožurnál v období od 1. ledna 2013 do 30. června
2013.
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele LONDA, spol. s r.o., IČ 49241931, sídlem Křemencova 175/4, Praha 1,
110 00, o podání vysvětlení, na základě jakého klíče byli v období od 1. 1. 2013 do 30.
6. 2013 zváni představitelé parlamentních politických stran do pořadu Impulsy Václava
Moravce na programu RÁDIO IMPULS a z jakého důvodu v tomto období nebyl hostem
tohoto pořadu žádný zástupce KSČM a strany Věci veřejné. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení.
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2
PSČ 120 00, o podání vysvětlení, na základě jakého klíče byli v období od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013 zváni představitelé parlamentních politických stran do pořadu Pressklub na
programu FREKVENCE 1 a z jakého důvodu v tomto období nebyl hostem tohoto
pořadu žádný zástupce KSČM a strany LIDEM. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 15 dní ode dne doručení.
- Rada oslovuje provozovatele vysílání Český rozhlas a Radu Českého rozhlasu se
žádostí o poskytnutí vyjádření ke kritickým pasážím Analýzy objektivity a vyváženosti
vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál mezi 15. 12. 2012 a 26. 1. 2013.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W,
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Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W,
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W,
Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W,
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6
MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec
91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město
101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit
92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní
Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W,
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50
W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W se lhůtou
pro doručení žádostí do 20. ledna 2014.
- 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 Eleanes s.r.o., IČ:
27804208 se sídlem Svárov 1389, Vsetín, PSČ 755 01 o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO (licence Sp.zn.: 2007/248/FIA), spočívající ve
zvýšení výkonu kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 95,3 MHz / 100 W na 200 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 27804208 se sídlem Svárov
1389, Vsetín, PSČ 755 01 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK
VALAŠSKO (licence Sp.zn.: 2007/248/FIA), spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu
Valašské Meziříčí Štěpánov 95,3 MHz / 100 W na 200 W, souřadnice WGS 84: 17 59
13 / 49 27 38.
- 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem
Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Bílov 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Bílov 90,2
MHz / 50 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. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost
společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800
Ostrava - Poruba, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu
Bílov 90,2 MHz / 50 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem
Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního
rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů
Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna
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souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Vzhledem k tomu
Rada zamítla žádost společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební
992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, o udělení souhlasu se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem
Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Hynčice 87,8 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů B Hynčice
87,8 MHz / 50 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. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost
společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800
Ostrava - Poruba, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu
Hynčice 87,8 MHz / 50 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem
Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního
rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů
Klimkovice 88,6 MHz / 50 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. Vzhledem k tomu Rada
zamítla žádost společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992,
PSČ:70800 Ostrava - Poruba, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení
kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem
Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Lipník 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Lipník 90,2
MHz / 50 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
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parametrů de facto představovala novou licenci. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost
společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800
Ostrava - Poruba, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu
Lipník 90,2 MHz / 50 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele,
AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00 o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu MAGIC BRNO (licence č.j. Ru/116/04), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Brno Barvičova 100,8 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru
technických parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle
ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas. Rada neudělila
souhlas provozovateli AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Praha 1, Mezibranská
1579/4, PSČ 110 00 se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu MAGIC BRNO
(licence č.j. Ru/116/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Brno Barvičova 100,8 MHz / 100
W, neboť tato změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a to
kvůli nedostatečnému přínosu programové skladby navrhované žadatelem k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo
být rozhlasovým vysíláním pokryto, neboť žadatel na daném území již vysílá a přidělení
takového souboru technických parametrů by tak vedlo k neefektivnímu využívání
kmitočtového spektra,
- 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 JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se
sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RADIO ČAS - FM, programový okruh Radio Čas Rock (licence
Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo
přidělením souboru technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 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 JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96
676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, o udělení souhlasu
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM, programový okruh Radio
Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 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 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 (licence Ru/32/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7
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MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7
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 MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o udělení
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence
Ru/32/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W.
- Rada zastavuje s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, správní řízení o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99) spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, konkrétně ve změně souřadnic
kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W, ze stávajících souřadnic WGS 84
(LON, LAT) 15E0902 / 50N4330 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15E0906 /
50N4330 a dále o změnu polarizace vysilače umístěného na stanovišti s novými
souřadnicemi na H – horizontální, podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, jelikož se žádost stala zjevně bezpředmětná.
- 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 NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530 se sídlem
Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO
KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Dačice 98,5 MHz / 250
W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by
došlo přidělením souboru technických parametrů Dačice 98,5 MHz / 250 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. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost společnosti
NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, o
udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence
Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Dačice 98,5 MHz / 250 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
Kulkova 30, PSČ 614 00 Brno o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV
(licence Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Velké Meziříčí 105,7 MHz / 100 W,
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by
došlo přidělením souboru technických parametrů Velké Meziříčí 105,7 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. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost společnosti PS
KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, PSČ 614 00 Brno, o udělení
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence
Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 105,7 MHz / 100 W.
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- 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 Radio Investments, spol. s r.o., IČ: 251 316
64 se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Kiss (licence Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence
a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín 97,1 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo
přidělením souboru technických parametrů Děčín 97,1 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. Vzhledem k tomu Rada zamítla žádost společnosti Radio
Investments, spol. s r.o., IČ: 251 316 64 se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101
00, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss (licence
Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Děčín 97,1 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, AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem
Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX
(licence č.j. Ru/46/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Opava Město 3 97,3 MHz / 50 W,
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by
došlo přidělením souboru technických parametrů Opava Město 3 97,3 MHz / 50 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 AZ Media a.s., IČ: 256
48 837, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, o udělení souhlasu se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX (licence č.j. Ru/46/99), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v
přidělení kmitočtu Opava Město 3 97,3 MHz / 50 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 NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530 se sídlem
Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO
KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Moravské Budějovice
107,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu
vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Moravské
Budějovice 107,9 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 NONSTOP s.r.o. IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00,
o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence
Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli InFin, s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady,
identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
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žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio HEY Profil
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/107/01
ze dne 9. 5. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country VÝCHOD.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli InFin, s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady,
identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey ČECHY
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/224/05
ze dne 28. 11. 2005) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country SEVER.
- Rada neudělila provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537,
460 01 Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas k převodu
části obchodního podílu Pavla Michala ve výši 16 % na společnost MEDIA BOHEMIA a.
s. a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladů jednotlivých
společníků a výše obchodního podílu a společenské smlouvy, neboť převodem by byla
porušena povinnost zachovat osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni
vydání rozhodnutí o udělení licence, alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po
dobu 5 roků od udělení licence.
- Rada se seznámila s potvrzením (č.j. 10262/2013) Rady Českého rozhlasu o převzetí
postoupených podnětů; Rada se seznámila se stížností (č.j. 10506/2013) posluchače na
pořad „Glosa Dominika Duky“, který je pravidelně vysílán na programu ČRo 1 –
Radiožurnál, konkrétně na pořad, který byl odvysílán dne 19. října 2013 od 9:15 hodin;
Rada se seznámila s analýzou rozhovoru (stížnost č.j. 10730/2013) kardinála Dominika
Duky s redaktorkou Hanou Sehnalovou, který byl odvysílán dne 21. října 2013 v čase
od 16:22:22 do 16:27:50 hodin na programu Český rozhlas 1 – Radiožurnál a shledala,
že jeho odvysíláním nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila s
doplněním (č.j. 10393/2013) stížnosti posluchače na pořad „Ranní show EVROPY 2“,
který byl odvysílán dne 6. září 2013 od cca 7:15 do 7:25 hodin na programu EVROPA 2;
Rada se seznámila se stížností (č.j. 10682/2013) posluchače na pořad "Dámský klub",
který byl odvysílán dne 23. října 2013 od 10 do 12 hodin na programu FREKVENCE 1;
Rada se seznámila s oznámením (č.j. 10677/2013) provozovatele MEDIA BOHEMIA,
a.s. o přerušení vysílání programu Hitrádio FM Most na frekvenci 95,8 MHz, ke kterému
došlo z technických důvodů v době od 18. září do 12. října 2013.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 17. října 2013,
Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 17. října 2013, InFin,
s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha a program Radio JIZERA 105,7
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 17. října 2013, Frekvence 1, a.s. (program
FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 17. října 2013, MAX LOYD, s.r.o. (program
DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 17. října 2013 a Radio Investments s.r.o.
(Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 17. října 2013.
- Rada žádá od šiřitele reklamy, společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., informace o
zadavateli reklamy na lék Additiva Vitamin C, která byla odvysílána dne 17. října 2013 v
7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21 hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz
Praha).
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností Ag.LAMA,
s.r.o., IČ: 27229238, se sídlem Praha 6, Bubenečská 39/355, PSČ 160 00, správní
řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na léčivý přípravek Traumaplant,
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vysílané dne 21. května 2013 na programu COUNTRY RADIO v časech 9:02:44 hodin a
11:40:06 hodin, se mohl dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat
informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2013, č.j.
8A 296/2011-70-79, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 2.
června 2011, sp. zn. 2008/1529/zab, č.j. CUN/2317/2011, kterým udělila společnosti
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio „Dobrý den“ s využitím souboru technických parametrů Mladá Boleslav – Bradlec
103,5 MHz/200 W a zamítla žádost společnosti MB-RADIO.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. září
2013, č.j. 7 As 189/-69, kterým byly zamítnuty kasační stížnosti Rady a osoby
zúčastněné na řízení Rádio Bohemia, spol. s r.o. (dnes Radio investments s.r.o.) proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19.12. 2012, č.j. 5 A 173/2012-67, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 2011/1101/zab/BOH, č.j.
zab/2691/2012, kterým byl osobě zúčastněné na řízení udělen předchozí souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Kiss podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
s přidělením kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz/100 W.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 11.
července 2013 pod sp. zn. 3A 42/2013 – 56 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, č.
j. FOL/829/2013, sp. zn. 2011/1033/zab/BRO ze dne 7. února 2013, kterým Rada
udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. (teď Radio Investments s.r.o.)
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s
přidělením kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz/200 W.
- Rada vzala zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze,
který byl vydán dne 11. července 2013 pod sp. zn. 3A 42/2013 – 56 a kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady, č. j. FOL/829/2013, sp. zn. 2011/1033/zab/BRO ze dne 7.
února 2013, kterým Rada udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. (teď Radio
Investments s.r.o.) souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání s přidělením kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz/200 W.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: C8; základní programová specifikace: Pořady pro děti a mládež,
filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako dokumenty a pořady o gastronomii a
životním stylu, se zaměřením na širokou veřejnost; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština;
časový rozsah vysílání: 20.00 – 02.00 hodin denně dle žádosti ze dne 15. října 2013,
č.j.: 10359.
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence
společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu C8 šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Pořady pro děti a mládež,
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filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako dokumenty a pořady o gastronomii a
životním stylu, se zaměřením na širokou veřejnost; hlavní jazyk vysílání: maďarština
- Rada udělila společnosti Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Praha
3, Bořivojova 1073/42, PSČ 130 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: TV Regina; základní programová specifikace: poradenství a
vzdělávání zajímavou, zábavnou formou, životní styl, volnočasové aktivity, zábava, talk
show; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států,
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika,
Slovenská republika; v rozsahu dle žádosti doručené dne 24. května 2013, č.j. 5290, ve
znění doplnění ze dne 1. července a 15. srpna 2013, č.j. 6634 a 8230, a protokolu z
ústního jednání dne 3. září 2013, doručeného Radě dne 27. září 2013, č.j. 9718, a č.j.
10646 ze dne 22. října 2013.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Praha 3, Bořivojova 1073/42,
PSČ 130 00, k televiznímu vysílání programu TV Regina se základní programovou
specifikací: poradenství a vzdělávání zajímavou, zábavnou formou, životní styl,
volnočasové aktivity, zábava, talk show; hlavní jazyk vysílání: český, šířeného
prostřednictvím družice, regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území
je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Slovenské republiky.
- Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodloužila
žadateli TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00
Praha 8, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, AK Havel Holásek Partners, Praha
1, Týn 1046/3, PSČ 110 00, na jeho žádost ze dne 23. října 2013, č.j. 10 679, lhůtu pro
odstranění nedostatků žádosti o udělení licence v délce do 15 dnů ode dne doručení
usnesení o prodloužení lhůty.
- Rada udělila podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se sídlem Pardubice – Polabiny, Kpt.
Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení vysílání programu Informační
kanál Prachovice šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. 732800 –
Prachovice, okres Chrudim; ke dni 31. října 2013 v rozsahu dle žádosti ze dne 1. října
2013, č.j. 9801.
- Rada prodloužila provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 dle § 39 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, lhůtu k odstranění vad přihlášky k registraci do 31.
prosince 2013 ode dne doručení přihlášky k registraci, dle žádosti č.j.: 10678 ze dne 23.
října 2013.
- Rada se seznámila s žádostí společnosti Czech Ditgital Group a.s., IČ 25842609, se
sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, ze dne 14. října 2013, č.j.
10289, o prověření dodržování zákona č. 231/2001 Sb., společností Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708
00.
- Rada se seznámila s žádostí společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875,
se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, ze dne 14. října 2013,
č.j. 10345, o prověření dodržování zákona č. 231/2001 Sb., společností Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708
00.
- Rada se seznámila s předloženým materiálem a informuje žadatele, společnosti
Czech Digital Group a.s. a České Radiokomunikace a.s., o průběhu správních řízení
vedených s provozovatelem Digital Broadcasting s.r.o.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ
25842609, sídlo: 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 vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, sp.zn. 2008/70/Fia/CDG ze
dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy: ČT :D, ČT art, SPORT 5; v rozsahu dle podání 10264
doručeného dne 10. října 2013.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939,
sídlo: Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293/0, PSČ 686 01, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp.zn. 2006/771/zem/JDP ze
dne 7. listopadu 2006, spočívající ve vyřazení českých televizních programů: Film +,
Nickelodeon, Nickelodeon Junior, CS Film, Minimax, SPORT2, Fashion TV, Film
Europe Channel, MTV, Nova Sport, Nova Cinema a zahraničních televizních programů:
VH 1, Fishing and Hunting Channel, Hustler TV, Animax, MGM, Sport 1, Discovery
Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, Spektrum Home, Animal Planet z programové
nabídky; dle podání č.j. 10291 doručeného dne 14. října 2013.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2013/721/LOJ/CET provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Blue Style, označeného jako "sponzor
pořadu", které propaguje cestování do Egypta s cestovní kanceláře Blue Style v
kooperaci s Egyptskou centrálou cestovního ruchu, odvysílané dne 19. května 2013 od
21:20:40 hodin na programu Nova.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2013/723/LOJ/CET provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu reportáže "Kolik stojí ministerstké obědy", jež byla součástí
pořadu Televizní noviny, odvysílaného dne 29. 7. 2013 od 19:30 hodin na programu
Nova.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/689/RUD/TP provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu pořadu Švihák lázeňský odvysílaného dne 1. června 2013 od
10:00 hod. na programu TV Pohoda, jehož provozovatelem je TP Pohoda, s.r.o., IČ
26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/780/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáže „Nevýhodné smlouvy VZP ohrozily důchodce v domovech“
odvysílané dne 22. července 2013 v rámci pořadu Reportéři ČT od 21:45 hodin na
programu ČT1.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/809/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu příspěvku týkajícího se pochodů a demonstrací v 6 městech České republiky
odvysílaného dne 24. srpna 2013 v rámci pořadu Události v regionech od 18:00 hodin
na programu ČT24.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů ČT :D a ČT art
ze dne 13. září 2013 od 00.00 do 24.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Óčko
Expres provozovatele Stanice O, a.s. v časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 13.
10. 2013.
- Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu ŠLÁGR
TV ze dne 6. září 2013 od 14.15 hod. do 22.00 hod.
- 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 ŠLÁGR
TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0, 37384 Dubné, správní řízení z moci
úřední pro možné nedodržení základní programové specifikace, dle které se jedná o
program výhradně teleshoppingový, neboť dne 6. září 2013 v čase od 20.15 hod.
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obsahovalo vysílání programu ŠLÁGR TV část vysílání, prezentovanou provozovatelem
jako „pořad“ TA NEJ... Tato část vysílání zahrnovala vstupy-rozhovory moderátora a
interpretů skupiny Voraři , a to v čase 20.19.34–20.22.09 hod., 20.28.30–20.32.04 hod.,
20.38.41–20.43.31 hod., 20.52.31–20.56.01 hod., 20.58.40–21.06.28 hod., 21.11.38–
21.18.21 hod., 21.29.01–21.34.11 hod., 21.41.34–21.45.42 hod., 21.47.13–21.50.24
hod. a 21.54.06–21.57.20 hod., a dále živé vystoupení skupiny Voraři s jejich hostem v
20.56.02–20.58.39 hod., které nenaplňovaly charakteristiku teleshoppingu dle § 2 odst.
1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož obsahově nesměřovaly k přímé nabídce zboží
či služeb. Navíc tato část vysílání („pořad“ TA NEJ…), přestože na programu výhradně
reklamním a teleshoppingovém musí být obchodním sdělením, byla přerušována
reklamou, resp. standardními reklamními spoty v odděleném reklamním bloku. Zákon o
vysílání nezná institut přerušení obchodního sdělení jiným obchodním sdělením.
- 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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0, 37384
Dubné, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve svém výhradně teleshoppingovém a
reklamním programu ŠLÁGR TV odlišuje obsah, který opatřuje logem programu od
obsahu vysílání, během něhož logo na obrazovce zobrazeno není.
- 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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0, 37384
Dubné, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy
povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou programu Megamax provozovatele Chello Central
Europe s.r.o. ze dne 2. října 2013 v čase od 12:00 do 22:00 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období srpen a září 2013, která pokrývala úseky následujících programů
v těchto dnech a v těchto časech: HBO Europe s.r.o./HBO Comedy 8. srpna 2013
10:55-00:05, 12. srpna 2013 00:00-00:00; HBO Europe s.r.o./HBO 11. srpna 2013
19:55-04:05, 12. srpna 2013 00:55-12:00, 12. srpna 2013 16:00-00:00; Československá
filmová společnost, s.r.o./CS FILM 10. září 2013 11:55-00:00; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima love 11. září 2013 17:00-01:00, 12. září 2013 17:55-00:05; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima 12. září 2013 17:00-23:00, 13. září 2013 17:00-22:00; HBO Europe
s.r.o./HBO 2 11. září 2013 17:05-02:05; METEOPRESS, spol. s r.o./ METEO TV 13.
září 2013 10:00-20:00; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel 14. září 2013 10:00-20:00;
Hudební televize, s.r.o./ Retro Music Television 16. září 2013 10:00-20:00; TP Pohoda
s.r.o./RELAX 16. září 2013 10:00-20:00; FTV Prima, spol. s r.o./Vyvolení – Videa z vily.
- Rada se seznámila s výsledky analýz obchodních sdělení za srpen 2013.
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční služby
Provident od společnosti Provident Financial s.r.o., vysílanou dne 28. 8. 2013 v čase
9:21:28 hodin na programu NOVA.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 5. listopadu 2013 zahájit se zadavatelem
reklamy společností sanofi-aventis, s.r.o., IČ: 44848200, sídlem Evropská 846/176a,
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16000 Praha 6 - Vokovice správní řízení z moci úřední, neboť zadáním obchodního
sdělení/ reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., na produkt MAGNE B6
(tablety a stick pack), odvysílané dne 19. srpna 2013 v čase 13:05:10 hodin na
programu Prima, se dopustil možného porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., dle
kterého lze používat zdravotní tvrzení za podmínek stanovených Nařízením Komise
(EU) 1924/2006, jelikož v případě tohoto obchodního sdělení nejsou uvedeny informace
o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu, množství potraviny
a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 14. října do 25. října 2013: CET 21 spol.s r.o./Nova - reportáž „Vysoké
teploty zhoršují kvalitu vody“ odvysílaná v rámci pořadu Odpolední televizní noviny dne
24. července 2013 od 17:00 hodin; Česká televize/ČT1 - reportáž Uhlí a byty uvedená v
rámci pořadu 168 hodin dne 29. září 2013 ve 21:20; CET 21 spol.s r.o./Nova - reportáž
„Povedený úředník: místo práce chodil na golf“ odvysílaná v rámci pořadu Televizní
noviny dne 8. října 2013 od 19:30 hodin; CET 21 spol.s r.o./Nova - výběr účastníků
pořadu Vaše volba; Stanice O, a.s./O („Óčko“) - Pořad Fashion Time odvysílaný 9. října
2013 od 21:45 hodin; Česká televize/ČT24 - pořad Politické spektrum vysílaný 5. října
od 22:32 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - pořad Show Jana Krause odvysílaný
dne 11. října 2013 od 22:10 hodin; Česká televize/ČT24 - rozhovor s kardinálem
Dominikem Dukou odvysílaný 22. října 2013 od 17:45 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima COOL - pořad Autosalon odvysílaný 12. října 2013 od 12:50 hodin; Česká
televize/ČT1 a ČT24 - agitace žokeje Josefa Váni ve prospěch hnutí Ano, k níž došlo v
rozhovoru po skončení závodu Velká pardubická 13. října přibližně v 16:45 hodin; TV
CZ s.r.o./ACTIVE TV - údajné klamání spotřebitele v pořadu EZO.TV; CET 21 spol.s
r.o./Nova - film Týden bez závazků; Česká televize/ČT1 a ČT24 - záznam pořízený
průmyslovými kamerami během útoku somálských teroristů v nákupním centru v
keňském Nairobi odvysílaný v rámci pořadu Události uvedeného dne 17. října od 19:00
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - seriál Kravaťáci odvysílaný 13. října 2013
od 9:55 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - informace o voličských průkazech v
pořaduUdálosti odvysílaném dne 18. října od 19:00 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV údajně podvodný pořad s prodejem Cenokat“ odvysílaný dne 4. října 2013; OLMA,
a.s./Olmíci (motiv Fanda je prase); Vodňanská drůbež, a.s./Vodňanské kuře; Česká
televize/ČT1 a ČT24 - pořad Předvolební superdebata odvysílaný 24. října od 20:00
hodin; Walmark a.s./Proenzi ; Vodňanská drůbež, a.s./Vodňanské kuře - možná
reklama politického hnutí.
- 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 CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal tvrzení o dřívějším zelenání
vody v Orlické přehradě vlivem sinic a její nevhodnosti ke koupání, které zaznělo v
reportáži „Vysoké teploty zhoršují kvalitu vody“, jež byla součástí pořadu Odpolední
televizní noviny vysílaného dne 24. července 2013 od 17:00 hodin na programu Nova,
když dle zjištění Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pod níž spadá i
Orlická přehrada, byly v době odvysílání reportáže všechny části Orlické přehrady,
kromě oblasti VN Orlík – Podskalí (stupeň 3), na stupni 2 - zhoršené smyslově
postižitelné vlastnosti vody, tedy plně vhodné ke koupání. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
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152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyly v reportáži „Povedený
úředník: místo práce chodil na golf“, odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny dne 8.
října 2013 od 19:30 hodin na programu Nova, použity informace, které redaktorka Lucie
Poništová získala při rozhovoru s Radkem Šnáblem dne 8.10.2013, a které mimo jiné
vyvracejí, že by manželka Radka Šnábla byla placena ministerstvem financí jako právní
poradkyně. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakých hledisek probíhal výběr stran či
hnutí, jejichž zástupci byli pozváni do pořadu Vaše volba vysílaného na programu Nova.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 27383, o
podání vysvětlení, z jakého zdroje vycházely informace o výši nájemného v bytech
prezentovaných v reportáži Uhlí a byty odvysílané v pořadu 168 hodin dne 29. září 2013
ve 21:20 hod. a zda tyto informace byly ověřeny. Informace o výši nájemného se jeví
jako věcně nesprávná, resp. položka nájem odpovídá součtu nájemného a plateb za
další služby, které však nejsou placeny pronajímateli. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada souhlasí s analýzou reklamních spotů a označení sponzora "Vodňanské kuře",
zařazovaných v průběhu měsíce října 2013 do vysílání programů provozovatelů CET 21
spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r.o. a Barrandov Televizní Studio a.s.
Analýza obchodního sdělení „VODŇANSKÉ KUŘE“
Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky k bodu č. 18 - Analýza obchodního sdělení
„VODŇANSKÉ KUŘE“
„Neztotožňuji se s obsahem analýzy, a jako své rozdílné stanovisko předkládám vlastní
verzi analýzy“:
rozdílné stanovisko JUDr. Matulka - Analýza obchodního sdělení „VODŇANSKÉ KUŘE“
- Rada konstatovala, že odvysíláním reklamních spotů a označení sponzora
"Vodňanské kuře", zařazovaných v průběhu měsíce října 2013 do vysílání programů
provozovatelů CET 21 spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r.o. a Barrandov Televizní Studio
a.s. nedošlo k porušení zákona.
- Rada 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 5. listopadu 2013 toto
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Strakonická televize, s.r.o., IČ 260 76 357,
sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, souhlas se změnou skutečností
uvedených v licenci č.j. Ru/194/04/2621 k provozování televizního vysílání programu
Strakonická televize, respektive souhlas se změnou programové skladby, a to dle
žádosti provozovatele doručené Radě dne 14. srpna 2013, č.j. 8178/2013, ve znění
opravené žádosti ze dne 17. října 2013, č.j. 10444/2013.
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- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhodnutí : Rada ukládá podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění provozovateli, TV CZ s.r.o., IČ
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 11000 Praha, pokutu ve výši 10 000,- Kč, pro
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel dopustil tím, že dne 5. srpna 2013 v době od 6:00:00 až 7:35:24 hodin
vysílal na programu ACTIVE TV teleshopping, který inzeroval erotické služby, což je v
rozporu s povinností nezařazovat reklamy a teleshopping týkající se erotických služeb a
erotických výrobků v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 2013726. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013726. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 7a odst.
4 a § 7a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy vydala toto rozhodnutí: Rada
ukládá podle § 7d odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. společnosti TipTV broadcast
s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 11000; pořádkovou
pokutu ve výši 3 000,- Kč , neboť bez řádného odůvodnění nesdělila na výzvu Rady č.j.
LOJ/3758/2013 sp.zn.: 0729(2013), doručenou dne 16. 9. 2013, objednavatele
teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na
programu TIP TV pro účely zahájení správního řízení. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 20130729.
- 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
dne 5. listopadu 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00 Praha 4, správní řízení vedené pro možné
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním
pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže s názvem Exekutorka se vzdala odměny,
dne 25. února 2013 od 21:50 hod. na programu ČT1, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada 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 5. listopadu 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
vysílání Obec Kamýk nad Vltavou, IČ: 00242411, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk
nad Vltavou, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady
zapůjčil záznamy programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou ze dnů 18. a 19.
července 2013 ve formě počítačové prezentace, které jako takové nejsou záznamy
vysílání, z důvodu absence předchozho upozornění na porušení zákona podle
ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 až 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
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dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje:
provozovatele vysílání Obec Kamýk nad Vltavou, IČ: 00242411, Kamýk nad Vltavou 69,
262 63 Kamýk nad Vltavou, na porušení povinnosti uchovávat v odvysílané podobě a v
náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň
po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil konkrétně
tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy programu Informační TV obce
Kamýk nad Vltavou ze dnů 18. a 19. července 2013 ve formě počítačové prezentace,
které jako takové nejsou záznamy vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
- 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
dne 5. listopadu 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem AV-PARK s.r.o.,
IČ 27086267, sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5, správní řízení vedené pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mohlo dojít
nezapůjčením kontinuálního záznamu vysílání programu TV 13 z období od 19. - 20.
dubna 2013, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu a
odpadl tak důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2013,
sp.zn. 10A 88/2013, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp.zn.: 2012/792/LOJ/Cre,
č.j. LOJ/1268/2013, jímž byla zpracovateli Creative Store s.r.o., uložena sankce ve výši
200 000,- Kč, neboť zpracováním reklamy 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), se dopustil porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona 40/1995 Sb., protože zpracoval reklamu, která je nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, resp. obě mutace reklamního spotu obsahovaly
tvrzení „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A navíc získáte
spotřebiče zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo služby slovo/nepravdivý údaj „zdarma“
nebo formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci
zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaložit další náklady, s výjimkou
nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo služby
nebo jejich doručením.
- 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 zpracovatelem reklamy,
společností Creative Store s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chvalkovická
1269, PSČ 193 00, IČ: 49688715, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zpracováním
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 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. září 2013
č.j. 7 As 95/2011, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2011
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č.j. 11 Ca 313/2009 – 51, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele Česká televize
na zrušení správního rozhodnutí Rady ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. : 2008/636/HOL/ČTV,
č.j. loj/6850/09, jímž mu byla udělena sankce ve výši 400.000,- Kč, neboť se
odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hodin na
programu ČT1 dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., který
ukládá povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých a současně bylo toto správní rozhodnutí Rady zrušeno a věc jí byla
vrácena zpět k dalšímu řízení.
- 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 dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem
Na Hřebenech II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, správní řízení vedené pro možné
porušení § 32 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době
spáchání správního deliktu, jehož se dopustil odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná
lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hodin na programu ČT1, neboť došlo k
marnému uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Česká televize, se sídlem na Hřebenech II, Praha 4 - Kavčí Hory, PSČ:
140 70, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,který ukládá
povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu
(Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hodin na programu ČT1,
který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený
pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u
obrazovky děti, obsahoval záběry zobrazující reálnou aplikaci drogy, popisný a dětem
nic nevysvětlující děj, jež pouze zachycuje negativní fenomény, aniž by osvětlovat jejich
škodlivost a závadnost tak, aby tomu děti a mladiství mohli rozumět. Za závadné byly
označeny scény: 4. minuta 20. sekunda pořadu: Mladý chlapec, pojmenovaný Petr,
zcela názorně a detailně aplikuje pervitin přímo do nosní dírky a mluví o svých
zkušenostech s chemickými drogami, chválí je a popularizuje jejich účinky 8. minuta 45.
sekunda pořadu: mladý chlapec, jménem Filip, hovoří o svých zkušenostech s drogami,
obhajuje je, mluví o jejich účincích. 18. minuta 20. sekunda pořadu: Tanec spoře
oblečených dívek, rozhovor s majitelkou striptýzového baru, obhajování této činnosti.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2013
č.j. 8 As 124/2012-52, jímž byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2012, č.j.: 9 A 99/2012, kterým bylo zrušeno
správní rozhodnutí sp. zn.: 2009/809/LOJ/CET, č.j. LOJ/1277/2012, jímž byla
provozovateli CET spol. s r. o. uložena sankce ve ve výši 50 000,- Kč za porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním reklamy Nurofen, produkt Rapid
capsules (sponzor pořadu, mutace 1), dne 5. května 2009 ve 20:10:23 hodin na
programu Nova, aniž by byla jakkoli oddělena od ostatních částí programu a ve vysílání
byla jako reklama rozeznatelná.
- 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
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toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním
reklamy Nurofen, produkt Rapid capsules (sponzor pořadu, mutace 1), dne 5. května
2009 ve 20:10:23 hodin na programu Nova, aniž by byla jakkoli oddělena od ostatních
částí programu a ve vysílání byla jako reklama rozeznatelná, neboť došlo k marnému
uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00
456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného
správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním reklamy Nurofen, produkt Rapid
capsules (sponzor pořadu, mutace 1), dne 5. května 2009 ve 20:10:23 hodin na
programu Nova, aniž by byla jakkoli oddělena od ostatních částí programu a ve vysílání
byla jako reklama rozeznatelná. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2013
č.j. 8 As 12/2012-32, jímž se v řízení znovu pokračuje a jímž zároveň byla zamítnuta
kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu ze dne 27. října 2011 č.j. 8 A
220/2010 – 48, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 8. 6 . 2010 č.j.
LOJ/2221/2010, sp. zn. 2009/110/HOL/CET, jímž byla účastníkovi řízení CET 21 spol. s
r. o. udělena sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení RIMMEL, produkt Volume Flash
Mousse (sponzor pořadu, mutace 1), dne 6. září 2008 v 08:50:56 hod. na programu
Nova, které naplňuje definiční znaky reklamy, ale nebylo zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově odděleno 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 s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním
reklamy RIMMEL, produkt Volume Flash Mousse (sponzor pořadu, mutace 1), dne 6.
září 2008 v 08:50:56 hod. na programu Nova, aniž by byla jakkoli oddělena od ostatních
částí programu a ve vysílání byla jako reklama rozeznatelná, neboť došlo k marnému
uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00
456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného
správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním reklamy RIMMEL, produkt Volume
Flash Mousse (sponzor pořadu, mutace 1), dne 6. září 2008 v 08:50:56 hod. na
programu Nova, aniž by byla jakkoli oddělena od ostatních částí programu a ve vysílání
byla jako reklama rozeznatelná. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2013
č.j. 8 As 137/2012-43, jímž byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2012, č.j. 3A 77/2012, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2012, sp.zn. 2011/755/BUR/CET, č.j.
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LOJ/1824/2012, o uložení pokuty ve výši 400 000 Kč provozovateli, CET 21 spol. s r.o.,
pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá
povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a kterého se
provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 21. srpna 2011 na
programu Nova Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna 2011 na programu Nova Cinema
od 13:00 hod, který obsahoval naturalistické scény násilí a sexuálně explicitní a
drastické scény ve formě, která je způsobilá vyvolat u dětských diváků psychický otřes a
vést tak k ohrožení zejména psychického vývoje dětí a mladistvých.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 6 A 102/2013 – 67,
kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/1341/2013, kterým byla
provozovateli CET 21 spol. s r.o. uložena pokuta ve výši 200 000 Kč pro porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp.
reportáže „Příručka poradí, co do kostela“, dne 24. srpna 2012 od 19:30 hodin na
programu Nova, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu II. ÚS 2990/13, kterým byla
odmítnuta ústavní stížnost stěžovatele Martina Michala, směřující proti jinému zásahu
veřejné moci - postupu Rady ve věci stížnosti tohoto stěžovatele na obsah vysílání
provozovatelů CET 21 spol. s. r. o. a FTV Prima, spol. s. r. o.
- Rada se seznámila s odborným stanoviskem pneumologa týkajícím se posouzení
tvrzení obsažených v teleshoppingu na přípravek BNM+ inhalátor, který byl odvysílán v
premiéře dne 1. května 2013 od 8:32:43 hodin na programu Telka.
- Rada podává oznámení České obchodní inspekci ve věci šíření a prodeje produktu
BNM+ inhalátor s odvoláním na prokazatelně nevhodné účinky tohoto výrobku na lidské
zdraví.
- Rada seznamuje slovenského regulátora Radu pre vysielanie a restransmisiu se
stanoviskem týkajícím se obchodního sdělení-teleshoppingu na přípravek BNM+
inhalátor.
- Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o. ze dne 7. října
2013 č.j. 10121, na výzvu Rady č.j. LOJ/3824/2013, z jakého důvodu byla ve
zpravodajské reportáži „Urazila pěstouny, teď se omlouvá“ dne 15. listopadu 2012 v
rámci pořadu Televizní noviny od 19:30 hodin na programu Nova a publicistickém
příspěvku „Padouch nebo hrdina“ dne 18. listopadu 2012 v rámci pořadu Střepiny od
21:40 hodin na programu Nova ignorována skutečnost, že reálně vyřčený výrok, kterého
se dané příspěvky týkají, a jeho přepis, otištěný v časopise Můžeš, neodpovídají.
Přidání slova „lidské“, které ve výroku reálně nezaznělo, do přepisu může způsobit
zásadní změnu významu, avšak příspěvek tuto možnost vůbec nezmiňuje.
- Rada se seznámila s podanými vysvětleními společnosti DACOM Pharma s. r. o., IČ:
47914963, sídlem Svatoborská 365, 697 07 Kyjov, ve věci obchodního sdělení –
označení sponzora COLAFIT Slim, které bylo premiérově vysíláno dne 7. 7. 2013 ve
12:40 hodin před pořadem Receptář prima nápadů na programu Prima family a ve věci
obchodního sdělení - teleshoppingu na produkt COLAFIT, které bylo odvysíláno dne 25.
5. 2013 od 17.50 hodin na programu NOVA v teleshoppingu Tipy ptáka Loskutáka.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání ŠLÁGR TV, spol. s
r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, na upozornění na porušení
zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., které bylo
provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/4213/2013.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 až 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), přijala toto usnesení:
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provozovateli televizního vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, se lhůta k nápravě stanovená v upozornění na porušení
zákona, které bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/4213/2013, prodloužila
z původních 7 dní do 31. prosince 2013.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání 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, na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu
a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č.
122/2013 Sb., které bylo provozovateli vysílání doručeno pod č.j. DRD/4215/2013.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AV-PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem
Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5, na uložené upozornění na porušení licenčních
podmínek licence sp.zn. 2012/509/sve/AVP, kterého se dopustil tím, že ve vysílání
programu TV 13 ve dnech 19. až 20. dubna 2013 nenaplnil licenční podmínku denní
aktualizace smyčky hlavního vysílání, týdenní aktualizace smyčky základního vysílání, a
dále tím, že ve vysílání nebyla v rozporu s licenčními podmínkami vysílána doplňková a
noční smyčka.
- Rada se seznámila se sdělením Specializovaného finančního úřadu ve věci
prošetření legálnosti loterie či jiné podobné hry provozované v rámci pořadu Sexy
výhra, odvysílaném dne 22. dubna 2013 od 21:58 hodin na programu ACTIVE TV, jehož
provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ 24267309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00
Praha 1.
- Rada se seznámila s vyrozuměním Policie ČR, že ve věci pořadu Sexy výhra
odvysílaného dne 29. dubna 2013 od 22:00 hodin na programu ACTIVE TV, jehož
provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1 - Staré Město, není dáno podezření ze spáchání žádného trestného
činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku.

OSTATNÍ
- Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2014.

V Praze dne 7. 11. 2013
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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