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Tisková zpráva z 21. zasedání, konaného dne 19. 11. 2013  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání 
projednala 52 bodů programu. Seznámila s 64 stížnostmi diváků a posluchačů, rozhodla 
o zahájení dvou správních řízení. Rada na svém 21. zasedání uložila dvě pokuty.  

První zadavateli reklamy, společnosti Partners Financial Services, pokutu ve výši 200 
000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 
tím, že zadal do vysílání reklamu na finanční poradenství Partners, premiérově 
odvysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema, která je 
v rozporu s dobrými mravy, neboť nepřípustně využívá motiv strachu, když hrozí 
závažnými následky hladu a chudoby v důchodu, pokud nebude využito nabízené 
služby finančního poradenství. Reklama vyvolává ve spotřebiteli účelné obavy a strach 
a může jej proto vést k emocionálnímu obchodnímu rozhodnutí, které by třeba jinak 
neučinil.   

Druhou zpracovateli reklamy, společnosti Kristián, spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- 
Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, 
že zpracoval reklamu na finanční poradenství Partners, premiérově odvysílanou dne 21. 
ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema, která je v rozporu s dobrými 
mravy, neboť nepřípustně využívá motiv strachu, když hrozí závažnými následky hladu 
a chudoby v důchodu, pokud nebude využito nabízené služby finančního poradenství. 
Reklama vyvolává ve spotřebiteli účelné obavy a strach a může jej proto vést k 
emocionálnímu obchodnímu rozhodnutí, které by třeba jinak neučinil.  

Rada zaevidovala  jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 121 zapsaných těchto služeb). 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

- 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, proč byla ukázka výpovědi Lenky Bradáčové, která 
měla prohlásit, dle slov moderátora, že „pan Martinec, šéf protikorupční policie takzvaně 
organizuje na ní kauzu a že to prodává“, zařazena až do vysílání pořadu Pressklub dne 
13. 4. 2013 a nikoli dne 24. 3. 2013, kdy byla Bradáčová hostem pořadu a z jakého 
důvodu byla tato ukázka výpovědi Lenky Bradáčové moderátorem uvedena způsobem 
odkazujícím právě na vysílání dne 24. 3. 2013. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí – 
Štěpánov 92,9 MHz / 100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 30. prosince 2013. 

-  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 InFin, s.r.o., IČ: 
25637096 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio HEY (licence Ru/120/02), spočívající ve změně stanoviště a 
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snížení výkonu kmitočtu Opava Chlebičov 94,9 MHz / 1 kW na 200 W, toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli InFin, s.r.o., IČ: 25637096 se sídlem Říčanská 2399/3, 
Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio HEY 
(licence Ru/120/02), spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Opava 
Chlebičov 94,9 MHz / 1 kW na 200 W, souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50. 

-  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 Radio Investments 
s.r.o., IČ: 25131664 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Praha Petřín 95,3 MHz / 5 kW na 2,5 kW, 
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Investments s.r.o., IČ: 25131664 se 
sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně stanoviště a snížení 
výkonu kmitočtu Praha Petřín 95,3 MHz / 5 kW na 2,5 kW, souřadnice WGS84: 14 28 
20 / 50 04 41. 

-  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 Frekvence 1, a.s., 
IČ: 49240226 se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha, PSČ: 12000 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu FREKVENCE 1 (licence č.j.: Ru/249/98), spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště kmitočtu Příbram KD 104,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226 se sídlem Wenzigova 1872/4, 
Praha, PSČ: 12000 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu FREKVENCE 1 
(licence č.j.: Ru/249/98), spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Příbram 
KD 104,1 MHz / 50 W na nové souřadnice WGS 84: 14 00 03 / 49 40 52. 

-  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 HAMCO s.r.o., IČ: 
476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve 
změně souřadnic stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí M3 103,3 MHz / 200 W, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem 
Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí M3 103,3 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 
84: 17 59 14 / 49 27 39. 

-  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, JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem 
Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
kmitočtu Pardubice I 88,0 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu 
územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických 
parametrů Pardubice I 88,0 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna 
souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá 
žádost provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, 
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Branišovská 187/16, PSČ 143 00, o udělení souhlasu se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Pardubice I 88,0 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, RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se 
sídlem Barvičova 666/85, PSČ 60200, Brno 2 o změnu skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO 
PROGLAS (licence č.j.: Ru/285/00), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Domažlice 
Vavřinec 99,0 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního 
rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů 
Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna 
souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá 
žádost provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 
666/85, PSČ 60200, Brno 2, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RADIO PROGLAS (licence č.j.: Ru/285/00), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Domažlice 
Vavřinec 99,0 MHz / 200 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 JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtů 
Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W a Prachatice město 92,8 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo 
přidělením souboru technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W a 
Prachatice město 92,8 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna 
souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá 
žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení 
kmitočtů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W a Prachatice město 92,8 MHz / 100 W. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 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 s převodem obchodního podílu 
společnosti RADIO UNITED SERVICES s. r. o. ve společnosti provozovatele na 
společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. a s tím související změnou 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního 
podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-
Vinohrady, identifikační číslo 25131664, předchozí souhlas s převodem obchodního 
podílu společnosti RADIO UNITED SERVICES s. r. o. ve společnosti provozovatele na 
společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. a s tím související změnou 
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způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního 
podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli InFin, s. r. o., IČO: 25637096, se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-
Vinohrady, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO JIZERA 105,7 FM prostřednictvím 
pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/173/99 ze dne 22. 6. 
1999 a 1. 7. 1999) spočívající ve změně označení (názvu) programu na SIGNÁL 
RÁDIO.  

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli InFin, s. r. o., IČO: 25637096, se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-
Vinohrady, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO HEY Praha prostřednictvím 
pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/117/04 ze dne 8. 7. 
2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na SIGNÁL RÁDIO PRAHA. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-
Vinohrady, identifikační číslo 26765586, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu City 93.7 
FM prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/183/97 ze dne 30. 9. 1997) spočívající ve změně programového schématu v sobotu 
a neděli a dalších licenčních podmínek. 

-  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 Brno 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 
ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country 
MORAVA JIH. 

-  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 Radio Hey 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/120/02 
ze dne 28. 5. 2002) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country 
MORAVA SEVER. 

-  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 Radio Hey 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/108/05 
ze dne 20. 5. 2005) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country 
MORAVA SEVER. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 19. listopadu 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Český rozhlas, IČ: 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, PSČ 120 
00 Praha 2 správní řízení z moci úřední vedené pro porušení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu „Prázdniny na přání“ dne 13. srpna 
2013 od 13:20:56 do 13:24:15 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál, neboť nebyla 
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splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle 
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, upozorňuje provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, sídlem 
Vinohradská 1409/12, PSČ 120 00 Praha 2 na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 13. srpna 2013 odvysílal 
od 13:20:56 do 13:24:15 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál v rámci pořadu 
„Prázdniny na přání“ nepravdivé tvrzení „…že na moped je potřeba řidičský průkaz, 
kdežto na elektrokolo nikoliv, takže já si klidně můžu dát jedno alkoholické pivo“. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.) toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem MEDIA 
BOHEMIA, a.s., s.r.o. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, 120 00, 
správní řízení vedené pro možné porušení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
(porušení licenčních podmínek), neboť na programu CITY 93.7 FM v analyzovaném dnu 
21. června 2013 v čase od 00:00 hodin do 24:00 hodin nedodržel licenční podmínky v 
části nezařazování pořadů „Zajímavosti“ a „Kulturní pozvánka“ v časech 10:55 hodin a 
12:55 hodin, a to z důvodu absence typově shodného upozornění na porušení zákona. 

-  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 MEDIA BOHEMIA, a.s., s.r.o. IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, 120 00, na porušení § 60 odst. 2 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. (porušení licenčních podmínek), neboť na programu 
CITY 93.7 FM v analyzovaném dnu 21. června 2013 v čase od 00:00 hodin do 24:00 
hodin nedodržel licenční podmínky v části nezařazování pořadů „Zajímavosti“ a 
„Kulturní pozvánka“ v časech 10:55 hodin a 12:55 hodin. Rada provozovateli 
rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 10928/2013) posluchače na pořady, které jsou na 
programu ČRo 1 - Radiožurnál vysílány ve slovenském jazyce; Rada se seznámila se 
stížnostmi posluchačů (č.j. 11008/2013 a č.j. 10819/2013) na rozhovor 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; 
Rada se seznámila se stručnou analýzou některých pořadů s náboženskou tématikou, 
vysílaných na programech Českého rozhlasu a neshledala porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila se stížností (č.j. 11094/2013) posluchače 
na vysílání programu Radio COLOR ze dne 24. října 2013 od cca 9:00 hodin, které bylo 
dle posluchače v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. c); Rada se seznámila s 
oznámením (č.j. 11093/2013) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ve věci odvysílání 
pořadu „Sexuální turista Franta Šulek“ dne 18. června 2013 na programu Fajn rádio; 
Rada se seznámila s analýzou pořadu Ranní show Evropy 2, který byl odvysílán dne 8. 
října 2013 od 06:00 do 09:00 na programu EVROPA 2 a shledala, že odvysíláním 
pořadu nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Dámský klub, který byl odvysílán dne 23. října 
2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 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.), oznamuje, že 
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v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) zahajuje se společností EVROPA 2, s.r.o. IČ: 15891283, sídlem 
Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00 správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel 
dopustit tím, že dne 23. října 2013 odvysílal v čase od 08:45:38 do 08:49:55 hodin na 
programu EVROPA 2 pořad „Ranní show Evropy 2“, v jehož rámci byl propagován 
internetový obchod tm lewin.cz, přičemž toto obchodní sdělení nebylo zřetelně odděleno 
od ostatní části pořadu Ranní show. Rada stanovuje lhůtu 30 dnů pro vyjádření ve 
správním řízení. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 20. 9. 2013 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 zahajuje s provozovatelem MEDIA BOHEMIA., se sídlem Koperníkova 794/6, 
120 00 Praha 2, IČ 267 65 586, správní řízení z moci úřední pro možné neplnění 
licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že dne 20. 9. 2013 v čase od 00:00 
do 24:00 hodin na programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY nedodržel zavazující 
znění základní programové specifikace: Hudebně informační program, lidová hudba – 
lidové rádio, nebyla splněna ani podmínka v části týkající se hudebního zaměření, 
neboť podíl country hudby a folku nedosáhl 50 – 70% z celkového hudebního vysílání. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (RÁDIO CITY 93,7 FM; 93,7 MHz Praha) dne 1. listopadu 2013, 
Radio Investments s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 1. listopadu 2013, Radio 
Investments s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 1. listopadu 2013, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 1. 
listopadu 2013, InFin, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 
1. listopadu 2013, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 
1. listopadu 2013 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 
MHz Hradec Králové) dne 1. listopadu 2013. 

-  Rada žádá od šiřitele reklamy, společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., informace o 
zadavateli reklamy na detoxikační kúru Neera, která byla odvysílána dne 1. listopadu 
2013 v 7:54:01 hodin, 9:53:20 hodin a 12:53:49 hodin na programu RÁDIO CITY 93,7 
FM. 

-  Rada se seznámila s informací veřejného ochránce práv o zahájení šetření vůči Radě 
na základě podnětu MEDIA BOHEMIA, a.s., pro tvrzené pochybení Rady, když 
nezahájila řízení o odnětí licence s provozovatelem BBC Radiocom (Praha), s.r.o. 

-  Rada schválila návrh odpovědi veřejnému ochránci práv. 

- Rada se seznámila se sdělením, kterým bylo reagováno na podnět společnosti MEDIA 
BOHEMIA a.s. k učinění opatření proti nečinnosti ex offo ve věci nezahájení řízení o 
odnětí licence provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, 
se sídlem Klimkovice, Požárnická 140, PSČ 742 83 zanikla ze zákona dne 4. července 
2013 dle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního 
vysílání programu LOCAL TV PLUS šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 
udělená rozhodnutím, č. j.: Ru/30/95 ve znění pozdějších změn, ze dne 28. března 
1995. O této skutečnosti Rada vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, 
se sídlem Klimkovice, Požárnická 140, PSČ 742 83 zanikla ze zákona dne 4. července 
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2013 dle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního 
vysílání programu Local TV Bílovec šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 
udělená rozhodnutím, č. j.: Ru/26/95 ve znění pozdějších změn, ze dne 28. března 
1995. O této skutečnosti Rada vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, 
se sídlem Klimkovice, Požárnická 140, PSČ 742 83 zanikla ze zákona dne 4. července 
2013 dle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního 
vysílání programu Lokální televize Rapotín šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů udělená rozhodnutím, č. j.: Ru/33/95 ve znění pozdějších změn, ze dne 28. 
března 1995. O této skutečnosti Rada vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada udělila provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se sídlem 
Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j. FIA/4108/2011; 2) 
2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO, č.j. sve/3983/2011, 
ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního kapitálu a vkladu 
jediného společníka (včetně související změně společenské smlouvy) a to v rozmezí od 
192 000 000,- až do 240 000 000,- Kč (tj. na 888 054 000.- až 912 078 000,- Kč) v 
závislosti na aktuálním kurzu Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání doručeného 
dne 8. listopadu 2013, č.j. 11197. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CentroNet, a.s., IČ 26165473, sídlo 
Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, o změně skutečností uváděných v přihlášce 
k registraci Rg/183/00 ze dne 21. listopadu 2000 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně statutárního orgánu na: předseda představenstva Ing. Milan 
Fiľo, narozený dne 21.8.1967, trvale bytem, Bratislava, nám. SNP 7127/2, PSČ 811 08, 
Slovenská republika, místopředseda představenstva Lukáš Hůlka, narozený dne 
13.7.1983, trvale bytem Praha 9, Markupova 2707/10, PSČ193 00 a člen 
představenstva Ing. Subhi Brož, Ph.D., narozený dne 24.1.1977, trvale bytem Praha 4, 
Dědinova 1983/6, PSČ 148 00, dle podání č.j. 11193, doručeného dne 8. listopadu 
2013.  

-  Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele CentroNet, 
a.s., IČ 26165473, sídlo Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, na porušení 
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě 
neoznámil změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci Rg/183/00 ze dne 21. 
listopadu 2000 (tj. změnu statutárního orgánu na: předseda představenstva Ing. Milan 
Fiľo, místopředseda představenstva Lukáš Hůlka a člen představenstva Ing. Subhi 
Brož) do15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo a stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele itself s.r.o., IČ 18826016, sídlo: 
Pálavské náměstí 4343/11, Brno, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: KinoSvět, 
Óčko Gold, Rebel, RELAX, Retro Music Television; v rozsahu dle podání 10932 
doručeného dne 1. listopadu 2013. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/521/DRD/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reportáže ČOI: většina „předváděček“ podvádí, odvysílané v rámci 
pořadu Televizní noviny ze dne 18. dubna 2013 od 19.30 hodin na programu NOVA. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/521/DRD/CET provedla důkaz listinami, 
které tvořily přílohu vyjádření účastníka řízení ze dne 2. září 2013, a to konkrétně kopií 
úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti 1. Česká Reklamní společnost s.r.o. 
ke dni 2. září 2013 (06:00:00), kopií úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti 
Agentura Zákoutí s.r.o. ke dni 2. září 2013 (06:00:00), kopií článku „Babák sponzorské 
dary VV vysvětloval, ale nevysvětlil“ publikovaného dne 2. dubna 2012 na internetovém 
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portálu lidovky.cz, kopií článku „Další zajímavý sponzor Paroubkovy strany: Firma mířící 
za Věcmi veřejnými“ publikovaného dne 18. července 2012 na portálu 
ČESKÁPOZICE.CZ, kopií článku „Véčka skrývají své velké dárce za anonymní akcie. 
Také v Panamě“ publikovaného dne 31. března 2012 na internetovém portálu 
lidovky.cz, kopií článku „Nejštědřejší byli sponzoři k ODS a VV“ publikovaného dne 2. 
dubna 2012 na internetovém portálu ceskatelevize.cz a kopií článku „Babák hájí 
sponzory VV, lidi za firmami prý lze dohledat“ publikovaného dne 31. března 2012 na 
internetovém portálu ceskatelevize.cz. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu SPORT 5 
provozovatele SPORT 5 a.s. ze dne 27. října 2013 od 12:00 do 24:00 hodin. 

-  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, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání společnost SPORT 5 a.s., 
IČ: 27202569, se sídlem Těšnov 1059/1, PSČ 110 00 Praha, na porušení § 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., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, 
teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s 
tolerancí +/–1 LU, neboť provozovatel dne 27. října 2013 na programu SPORT 5 v 
časovém rozmezí od 20:00 hodin do 21:00 hodin odvysílal blok obchodních sdělení od 
20:36:31-20:40:36 hodin o hladině hlasitosti -21.2 LUFS a v časovém rozmezí od 15:00 
hodin do 16:00 hodin teleshopping od 15:21:03-15:35:31 hodin o hladině hlasitosti -26.4 
LUFS – tedy v obou případech nebyly hladiny hlasitosti normovány na hodnotu -23 
LUFS s tolerancí +-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MGM 
CHANNEL provozovatele Chello Central Europe s.r.o ze dne 21. 9. 2013 od 12.00 
hodin do 24.00 hodin. 

-  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 Chello Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 
Praha 8 - Karlín, 186 00, 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. Tato informace není uvedena na webových 
stránkách provozovatele ani ve vysílání programu MGM CHANNEL. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu "Six feet under", odvysílaného na programu 
HBO Comedy (Polsko) dne 27. srpna 2013 od 19:10 hodin. 

 -  Rada se seznámila s těmito podáními týkajícími se televizního vysílání a zaslanými v 
období od 25.10. do 11.11.2013 (celkem 58 podání): LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., LTV 
PLUS, Rozhovor týdne, 5. 10. 2013, 4.30 hodin. CET 21 spol. s r.o., Nova, reklama 
Dr.Max, 14.10.2013, 8.09 hodin. Česká televize, ČT1, obecná stížnost na pořad Malá 
farma.FTV Prima, spol. s r.o., Prima COOL, Simpsonovi VI (6), 29.10.2013, 14.20 
hodin.CET 21 spol. s r.o., Nova, Ulice, 6.11.2013, 18.30 hodin.FTV Prima, spol. s r.o., 
Prima televize, Show Jana Krause, 1.11.2013, 22.10 hodin.Česká televize, ČT:D, Hurá, 
škola, 25.10.2013, 16.45 hodin.FTV Prima, spol. s r.o., Prima televize, Prostřeno, 
1.11.2013, 18.00 hodin.Různí provozovatelé, reklama OKAY.Česká televize, ČT1, 
Události, 4.11.2013, 19.00 hodin.Česká televize, ČT2, Everwood, 23.10.2013, 18.55 
hodin.Česká televize, ČT1, Události, 28.10.2013, 19.00 hodin.FTV Prima, spol. s r.o., 
FTV Prima, Česko vaří s Pohlreichem, 19.10.2013, 20.15 hodin.CET 21 spol. s r.o., 
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Televizní noviny, 30.10.2013, 19.30 hodin.Česká televize, ČT24, textová informace o 
zatýkání ve Starém Lískovci, 28.5.2013, 18.50 hodin. Dvě stížnosti se vztahují k reality 
show Prima televize s názvem VyVolení. Česká televize, obecná stížnost na 
informování o zahraničních cestách prezidenta republiky. Česká televize, ČT1, České 
století, 3.11.2013, 20.00 hodin. Česká televize, ČT1, Deník Dity P., obecná stížnost na 
kvalitu pořadu. Česká televize, Superdebata, 24.102013, 20.00 hodin. Česká televize, 
stížnost na obchodní sdělení obecně. CET 21 spol. s r.o., Televizní noviny, 8.11.2013, 
19.30 hodin. Celkem 31 stížností se týká volebního vysílání.  

-  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 LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, se sídlem Požárnická 140, 
74283 Klimkovice, o podání vysvětlení, na základě jakých hledisek proběhl výběr hosta 
pořadu Rozhovor týdne A. Babiše vysílaného na programu LTV PLUS dne 5. října 2013 
od 4:30 hodin a dále opakovaně v rámci 6hodinové programové smyčky po dobu 
jednoho týdne, konkrétně jakým způsobem při výběru hosta dbal zásad objektivity a 
vyváženosti, zejména aby tím 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, a dále o vysvětlení, proč nebyli diváci jasně 
informováni o politické příslušnosti hosta pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s, IČ 285 11 198, 
Palackého 924/105, 612 00 Brno, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stížnosti na reklamu Dr. MAX, která byla 
odvysílána dne 14. 10. 2013 na programu Nova, respektive k objasnění podmínek 
slevy, která je v daném případě deklarována. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá Hlavního hygienika ČR o stanovisko ve věci zdravotní 
nezávadnosti a řádné registrace přípravku Proenzi Comfort, který má obsahovat látku 
N-acetyglukosamin, prezentovaného v rámci Nedělního receptáře extra na programu 
Prima family dne 26. května 2013 od 11.45 hodin.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 19. listopadu 
2013 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, 
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, souhlas se změnou licenčních podmínek 
licence k provozování zemského televizního vysílání programu Nova č.j. 001/1993, a 
rovněž licence k provozování televizního programu Nova šířeného prostřednictvím 
družice č.j. zem/7962/08, spočívající ve změně vysílacího schématu programu Nova, a 
to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 31. října 2013, č.j. 10927/2013, ve 
znění opravené žádosti ze dne 15. listopadu 2013, č.j. 11611/2013. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad 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.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) 
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zákona č. 40/1995 Sb.,téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 19. 
listopadu 2013 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společnosti Partners 
Financial Services, a.s., IČ 276 99 781, sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, 
PSČ 149 00, pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že zadal do vysílání reklamu na finanční 
poradenství Partners, premiérově odvysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na 
programu Nova Cinema, která je v rozporu s dobrými mravy, neboť nepřípustně využívá 
motiv strachu, když hrozí závažnými následky hladu a chudoby v důchodu, pokud 
nebude využito nabízené služby finančního poradenství. Reklama vyvolává ve 
spotřebiteli účelné obavy a strach a může jej proto vést k emocionálnímu obchodnímu 
rozhodnutí, které by třeba jinak neučinil. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754- 19223001/0710, variabilní symbol 
2013334. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2013334. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad 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.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb.,téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 19. 
listopadu 2013 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zpracovateli reklamy, společnosti Kristián, spol. 
s r.o., IČ 63076331, sídlem Výstupní 1129/6, 101 00 Praha 10, pokutu ve výši 200 000,- 
Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, 
že zpracoval reklamu na finanční poradenství Partners, premiérově odvysílanou dne 21. 
ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema, která je v rozporu s dobrými 
mravy, neboť nepřípustně využívá motiv strachu, když hrozí závažnými následky hladu 
a chudoby v důchodu, pokud nebude využito nabízené služby finančního poradenství. 
Reklama vyvolává ve spotřebiteli účelné obavy a strach a může jej proto vést k 
emocionálnímu obchodnímu rozhodnutí, které by třeba jinak neučinil. Pokuta je splatná 
ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754- 19223001/0710, 
variabilní symbol 2013599. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2013599. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele itself s.r.o., IČ 18826016, 
sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, jakým způsobem jsou plněny 
licenční programové podmínky programu Hustopečská televize vyplývající z rozhodnutí 
Rady sp.zn. Ru/256/02/2968, ve znění pozdějších změn, pokud v záznamech, které 
provozovatel zaslal Radě, chybí zpravodajský pořad Zprávy – stručně a rychle, 
zpravodajský pořad Regionální zprávy, pořad Motormix a pořad Hudební občasník, 
které dle licenčních podmínek mají být vysílány na programu Hustopečská televize 
denně. 

-  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 itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, 
PSČ 62800, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 18. 
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července 2013 nezařadil do vysílání programu Hustopečská televize zpravodajský 
pořad Zprávy – stručně a rychle, zpravodajský pořad Regionální zprávy, pořad 
Motormix a pořad Hudební občasník, které dle licenčních podmínek mají být vysílány na 
programu Hustopečská televize denně. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele itself s.r.o., IČ 18826016, 
se sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 62800, z jakého důvodu zařazuje jako 
zvukovou složku textové smyčky vysílané na programech Hustopečská televize a 
Infokanál obce Jiříkovice vysílání Rádia Krokodýl provozovatele NONSTOP s.r.o., 
přestože toto není součástí licenčních podmínek, a zda disponuje souhlasem 
provozovatele NONSTOP s.r.o. k tomu, aby vysílání Rádia Krokodýl tvořilo zvukovou 
složku programu Hustopečská televize a programu Infokanál obce Jiříkovice.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NONSTOP s.r.o., IČ 
49447530, sídlem Brno, M. Hubnerové 12, PSČ 621 00, zda vydal souhlas k tomu, aby 
vysílání Rádia Krokodýl (jehož je provozovatelem) tvořilo zvukovou složku programu 
Hustopečská televize a programu Infokanál obce Jiříkovice. 

-  Rada se seznámila s podanými vysvětleními provozovatele televizního vysílání CET 
21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, PSČ 152 
00, z jakého důvodu byl v rubrice Potravinový inspektor, zařazované do pořadu 
Televizní noviny na programu NOVA, opomíjen jeden z největších řetězců v ČR Penny 
Market a také řetězec Billa. 

 

 

AVMSnV 

 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
tv.zapad.cz pana Petra Troníčka, IČ 468 27 765, bytem v Chebu, Do Zátiší 1470/24, 
PSČ 350 02, spočívající v identifikaci poskytovatele služby a dále z jakého důvodu 
Radě neoznámil poskytování služby. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele Petra Troníčka, ze dne 17. října 2013, doručeného 
Radě dne 1. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Petr Troníček, IČ 468 27 765, 
bytem v Chebu, Do Zátiší 1470/24, PSČ 350 02, byl dne 19. listopadu 2013 zapsán do 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem 
Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj, umístěná na internetové adrese 
tv.zapad.cz. 

-  Rada se seznámila s obsahem materiálu týkajícím se evropské databáze AVMSnV. 

 

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada se seznámila s přehledem žádostí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za období říjen 2013. 

-  Rada vzala na vědomí zprávu z 5. zasedání CERF v Praze.  

-  Rada se seznámila se zprávou z konference Innovation Day - Budoucnost televize, 
konané dne 5. listopadu 2013 v Praze. 
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V Praze dne 20. 11. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


