
 

1 

 

Tisková zpráva z 22. zasedání, konaného dne 2. 12. 2014  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 22. zasedání projednala 64 
bodů programu. Seznámila s 69 stížnostmi diváků a posluchačů, na základě nichž vydala čtyři 
upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 11 správních řízení. Rada na svém 22. 
zasedání udělila čtyři pokuty.  

Provozovateli HBO Europe s.r.o. pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně 
odepřel podat vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí záznamu programu 
CINEMAX ze dne 12. června 2014, ve všech jazykových mutacích, neposkytl záznam, který by 
obsahoval srbské, slovinské a chorvatské titulky.  

Provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o. pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bez 
řádného odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční 
programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. 
FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je přesná 
struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská televize a proč nebylo dodrženo střídání dvou 
smyček o stopáži 60 minut.  

Provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o. pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bez 
řádného odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční 
programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. 
FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je přesná 
struktura vysílání programu Dačická televize a proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o 
stopáži 60 minut. 

Provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť 
bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které 
bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV 
bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora 
programu.  

Rada udělila pět licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, 
a to společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. licenci se souborem technických parametrů Sokolov 
99,0 MHz / 50W pro program Rock Radio Šumava; společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. licenci se soubory technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz / 
200 W, Dačice 101,8 MHz / 200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz / 200 W, Klatovy-Štěpánovice 
107,0 MHz / 200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W a Tachov 87,9 MHz / 200 W pro program 
COUNTRY RADIO; společnosti AZ Rádio, s.r.o. licenci se souborem technických parametrů 
Blansko 100,6 MHz / 100 W pro program Hitrádio Magic Brno; společnosti JUKE BOX, spol. s r. 
o. licenci se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W pro program 
Radio Čas Rock a společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. licenci se souborem 
technických parametrů SVITAVY OPATOV 107,9 MHz / 200 W pro program Radio Beat. 

Na 22. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a to prostřednictvím souborů 
technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 W. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 
 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru technických parametrů 
Kroměříž 103,3 MHz / 50 W projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby 
navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti MEDIA BOHEMIA 
a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio Šumava prostřednictvím pozemních 
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vysílačů na kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Sokolov na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační 
číslo 29131901, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z 
vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z 
vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Tachov na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025. 

-  Rada udělila společnosti AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00, Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 100,6 MHz / 
100 W pro program Hitrádio Magic Brno na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody 130, 
725 27, Ostrava-Plesná, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské 
Meziříčí 87,9 MHz / 100 W pro program Radio Čas Rock na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 
2025. 

-  Rada udělila RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, PSČ: 10100, Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů 
SVITAVY OPATOV 107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 pro program 
Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  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, RTV Cheb, k. s. IČ: 18233651, se 
sídlem Dlouhá 42/10, 35002 Cheb o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS 
(licence č.j. Ru/118/01/1413) spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 87,6 MHz / 100 W toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli RTV Cheb, k. s. IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 
42/10, 35002 Cheb souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. 
Ru/118/01/1413) spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 87,6 MHz / 100 W z důvodu 
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 16 36 26 / 49 11 36 se lhůtou pro doručení žádostí do 9. ledna 2015. 

-  Rada přijala toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Praha PSČ: 10100, o změnu 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání kmitočtu Karlovy Vary 87,8 MHz na 
nové souřadnice: 12 47 35 / 50 12 40, se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu, neboť žádost není právně přípustná. 

-  Rada podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušuje řízení o žádosti 
společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení souhlasu s přeměnou společností AZ Rádio, s. r. 
o., HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. 
o. a Eleanes s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., a 
to do právní moci rozhodnutí soudu o žalobě společnosti BRAIN MORAVIA, spol. s r. o. proti 
společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. o určení vlastnického práva k obchodnímu podílu ve 
společnosti AZ Rádio, s. r. o. nebo do pravomocného zrušení usnesení Městského soudu v 
Praze čj. 2Nc 1109/2014-14 ze dne 14. 11. 2014. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2014/755/STR/Fre, vedeného ve věci odvysílání pořadu 
Dámský klub FREKVENCE 1 dne 19. května 2014 od 10:00 do 12:00 hodin na programu 
FREKVENCE 1, provedla důkaz znaleckým posudkem MUDr. Jana Zbytovského (č.j. 
10067/2014). 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 9961/2014) provozovatele Český rozhlas IČ: 45245053 
sídlem Vinohradská 1409/12 PSČ120 00 Praha, ve správním řízení sp. zn. 968/2014 vedeném 
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pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit 
tím, že dne 30. července 2014 odvysílal na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál v čase od 
8:52 hodin pořad Ranní interview s Jankem Kroupou věnovaný problematice pedofilie a v časech 
9:10, 11:09, 11:15, 11:23, 12:08, 13:11 a 15:11 hodin seriál publicistický reportáží též 
věnovaných problematice pedofilie, neboť osobní domněnky reportéra Janka Kroupy a 
reportérky Markéty Chaloupské byly vydávány za ověřená fakta, osobní hodnotící komentáře 
obou reportérů nebyly odděleny od informací zpravodajského charakteru, poskytované 
informace byly deformovány opomenutím důležitých skutečností, reportáž jako celek byla z 
hlediska zdrojů informací netransparentní a některé prezentované informace nebyly dostatečně 
vyvážené pro svobodné vytváření názorů. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje se zpracovatelem reklamy, 
společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ: 27604942, se sídlem Praha 2, 
Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 12000, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním 
reklamy na detoxikační kúru Neera, která byla odvysílána dne 1. listopadu 2013 v časech 
7:54:01 hodin, 9:53:20 hodin a 12:53:49 hodin na programu RÁDIO CITY 93,7 FM (93,7 MHz 
Praha), se mohla dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné 
reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy". 

-  Rada se seznámila s podněty (č. j. 10019/2014, 10018/2014, 9969/2014, 9808/2014, 
9809/2014, 9716/2014), které upozorňovaly na výskyt vulgarismů v pořadu Hovory z Lán 
odvysílaném 2. 11. 2014 na programu ČRo 1 Radiožurnál; Rada se seznámila se stížností (č.j. 
9977/2014) na údajnou „štvavou“ kampaň sdělovacích prostředků, jmenovitě ČRo 1 – 
Radiožurnálu a ČT24, proti současnému prezidentovi; Rada se seznámila se stížností (č.j. 
9758/2014) na reklamu autobazaru ESA vysílanou na programu Bonton 10. listopadu 2014 v 
16:42 hodin, v níž bylo podle posluchače předkládáno lživé tvrzení, že od 1. listopadu musí mít 
všechny automobily zimní pneumatiky; Rada se seznámila se stížností (č.j. 10105/2014) na 
vulgární výraz v písni odvysílané na programu FREKVENCE 1 dne 22. listopadu 2014 v 09:37 
hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamy autobazaru ESA vysílanou na programu Bonton 10. 
listopadu 2014 v 16:42:03 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (programy COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha a Kiss Proton; 
98,2 MHz Plzeň) dne 20. listopadu 2014, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 
MHz Praha) dne 20. listopadu 2014, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) 
dne 20. listopadu 2014 a První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 
20. listopadu 2014. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio RUBI, provozovatele RADIO IBUR, s.r.o., z 
pondělí 10. 11. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem 
o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.  

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10A 170/2012-89 ze 
dne 12. 11. 2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Route Radio s. r. o. proti rozhodnutí 
Rady sp. zn. 2011/770/zab ze dne 26. 6. 2012, jímž Rada udělila společnosti RADIO BONTON 
a. s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO prostřednictvím 
pozemních vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Děčín město. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/861/LOJ/CET provedla důkaz obrazově-zvukovým 
záznamem pořadu Expozitura (4), podtitul Sedmý den, odvysílaného dne 20. června 2014 od 
20.20 hodin na programu NOVA. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/1001/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu teleshoppingového bloku „Kvíz“, v jehož rámci probíhala audiotexová 
služba, odvysílaného dne 15. května 2014 od 06:45 hodin na programu ACTIVE TV, respektive 
úseku vysílání tohoto bloku, kdy bylo jako správná odpověď uvedeno a uznáno slovo „papagáj“. 
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-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/448/DRD/TV provedla důkaz měřením hladiny 
hlasitosti obrazově-zvukového záznamu vysílání obchodních sdělení, respektive úseku 
teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:15 - 7:20 hodin, úseku teleshoppingového pořadu 
EZO.TV v čase 7:35 - 7:40 hodin a úseku teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:50 - 7:55, 
odvysílaných dne 31. března 2014 na programu ACTIVE TV v časovém rozmezí 7:00 – 8:00 
hodin. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) 
dne 2. prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 
110 00, správní řízení vedené pro možné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož hladina 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 – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 31. března 2014 
na programu ACTIVE TV v časovém rozmezí 7:00 – 8:00 hodin odvysílal úsek 
teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:15 - 7:20 hodin o hladině hlasitosti -18,6 LUFS , 
úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:35 - 7:40 hodin o hladině hlasitosti -17,6 LUFS 
a úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:50 - 7:55 hodin o hladině hlasitosti -17,3 
LUFS (tedy tři úseky teleshoppingového pořadu, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na 
hodnotu – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU), a to z důvodu nedostatečného naplnění podmínky dle 
ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nebyl doposud upozorněn na 
porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. typově shodným jednáním.  

-  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 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 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 31. března 2014 na programu ACTIVE TV v časovém rozmezí 7:00 – 8:00 
hodin odvysílal úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:15 - 7:20 hodin o hladině 
hlasitosti -18,6 LUFS , úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:35 - 7:40 hodin o 
hladině hlasitosti -17,6 LUFS a úsek teleshoppingového pořadu EZO.TV v čase 7:50 - 7:55 hodin 
o hladině hlasitosti -17,3 LUFS. Tedy tři úseky teleshoppingového pořadu, jejichž hladiny 
hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada udělila provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 
373 84, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 18. dubna 
2014, spočívající ve změně označení (názvu) programu COUNTRY No. 1 na nový (celý a 
nedělitelný) název TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, v rozsahu dle podání ze dne 13. října 
2014, č.j. 8798. 

-  Rada konstatovala, že provozovateli TVNET s.r.o., IČ 250 52 349, se sídlem Praha 10-
Petrovice, Rezlerova 304, okres Praha 10, PSČ 10900, zanikla dne 26. listopadu 2014 podle § 
24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
INFOTV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j. 
Ru/257/02/2966 ze dne 22. října 2002, ve znění pozdějších změn. O této skutečnosti Rada 
vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu. 

-  Rada vrací provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. a) 
zákona č. 634/2004 Sb., poplatek ve výši 20 000,- Kč na bankovní účet provozovatele, neboť 
nebyl proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde o 
poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, 
námitka, ohlášení nebo oznámení, dle žádosti ze dne 15. října 2014, č.j.: 8836. 
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-  Rada registruje právnickou osobu SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 
1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, jako provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup – internet; 
komunikační síť přihlašovatele provozovaná pod obchodní značkou NETBOX® a uzavřené sítě 
IPS operátorů v ČR (IP protokol); informace o přístupu k převzatému vysílání: www.kuki.cz; 
programová nabídka – rozhlasové programy – české veřejnoprávní: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 
Dvojka, ČRo 3 Vltava, ČRo Plus, ČRo Wave, ČRo D-dur, ČRo Jazz, ČRo Rádio Junior, ČRo 
Region, Středočeský kraj; licencované: Radio Proglas; televizní programy – české veřejnoprávní: 
ČT 1 (včetně ČT 1 JMO, SMO a HD), ČT 2 (včetně HD), ČT 24, ČT 4 Sport (včetně HD), ČT Art, 
ČT : D (Déčko); licencované: Brno TV (logo btv), C8, CINEMAX, CINEMAX 2, Comedy Central 
Extra, Country No. 1, CS Film, CS mini, DISNEY JUNIOR, DOKU CS, fanda (včetně HD), 
FASHION TV (Czech & Slovak), Film Europe Channel (včetně HD), GOLF CHANNEL (včetně 
HD), GOLF CHANNEL CS, HBO (HBO HD), HBO 2, HBO Comedy, HOROR FILM, JOJ, Kino 
CS, kinoSvět, Megamax, Meteo TV, MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE, Minimax, 
MTV European, MTV Dance International, MTV Hits International, MTV Rocks International, 
MUZIKA CS, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NOVA (včetně HD), Nova Cinema (včetně HD), 
Nova sport (včetně HD), Óčko, Óčko Expres, Óčko Gold, PLUS, RELAX, Prima (včetně HD), 
Prima COOL (včetně HD), Prima love, Prima ZOOM, Rebel, regionalnitelevize.cz, Regionální 
televize TVS, RELAX, Retro Music Television, SMÍCHOV, Spektrum (včetně HD), SPORT 2, 
SPORT 5, ŠLÁGR TV, Televize Barrandov (včetně HD), Telka, Tv NOE; zahraniční 
veřejnoprávní: ORF 1 (ORF eins), ORF 2, STV 1 - Jednotka, STV 2 - Dvojka, TVP 1, TVP 2, TVP 
KULTURA, TVP POLONIA; zahraniční licencované: 360 Tune Box, Animal Planet, Animal Planet 
HD, Auto Motor und Sport HD, AXN, AXN Black, AXN White, Baby TV, BBC World News, 
Bloomberg Television, CBS Reality, CNBC Europe, Crime & Investigation, DELUXE MUSIC, 
DISCOVERY Channel, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World, Disney 
Channel, DocuBox HD, Duck TV, English Club TV, EuroNews, EUROSPORT, Eurosport HD, 
Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Extreme Sports Channel, FashionBox HD, Fightbox HD, Film+, 
Filmbox, Filmbox HD, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox Plus, Fine Living, Fishing & 
Hunting, France 24, History Channel, History Channel HD, ID Xtra, JimJam, MEZZO, Mezzo Live 
HD, MTV Live HD, Musiq 1, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nick Jr., PRO 7, RTL, 
SAT 1, Sky News, SlovakSport.TV 1, SlovakSport.TV 1 HD, SlovakSport.TV2 HD, Spektrum 
HOME, Sport 1, TA3, TLC, Travel Channel, TV 5 Monde, TV Doma, TV MARKÍZA, TV Paprika, 
Universal Channel, VH 1 Classic European, VH 1 European, Viasat Explorer, Viasat History, 
Viasat History HD, Viasat Nature, Viasat Nature HD; erotické: časový rozsah vysílání 23:00 – 
04:00 h: Spice; časový rozsah vysílání 23:00 – 05:00 h: Blue Hustler, Hustler; časový rozsah 
vysílání 24 h denně: Brazzers TV Europe, Erox HD, Eroxxx HD, Playboy TV, Private TV; erotické 
programy s časovým rozsah vysílání 24 hodin denně budou, v souladu s ustanovením § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné koncovému uživateli pouze na základě písemné 
smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které 
této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, v rozsahu dle přihlášky k 
registraci doručené dne 2. a 3 října 2014, č.j. 8457 a 8452, ve znění podání doručeného dne 18. 
a 19. listopadu 2014, č.j. 9924 a 10015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů, č.j. zem/635/2014, spis. zn.: 2014/11/zem/T-M, ze dne 18. února 2014, a to 
informací o nové metodě přístupu ke službě, v rozsahu dle podání ze dne 7. listopadu 2014, č.j. 
9635.  

-  Rada informuje Český telekomunikační úřad o podnětu České asociace elektronických 
komunikací z.s. ve věci stanovení programů a služeb přímo související s těmito programy, které 
mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro 
rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada informuje příslušné asociace osob se zdravotním postižením o podnětu České asociace 
elektronických komunikací z.s. ve věci stanovení programů a služeb přímo související s těmito 
programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. a 
žádá jejich stanovisko v předmětné věci. 

-  Rada informuje provozovatele příslušných veřejných komunikačních sítí šířících rozhlasové a 
televizní vysílání o podnětu České asociace elektronických komunikací z.s. ve věci stanovení 
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programů a služeb přímo související s těmito programy, které mají být povinně šířeny ve 
veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní 
vysílání ve smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. a žádá jejich stanovisko v předmětné 
věci.  

-  Rada informuje Asociaci televizních organizací o podnětu České asociace elektronických 
komunikací z.s. ve věci stanovení programů a služeb přímo související s těmito programy, které 
mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro 
rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. a žádá jejich 
stanovisko v předmětné věci.  

-  Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu AMC CHANNEL CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE (MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE) provozovatele vysílání 
AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 11. října 2014 v čase 12:00–24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání AMC Networks 
Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem jsou naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání 
plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého 
a trvalého přístupu diváků programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE k 
informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům umožňujícím rychlé a účinné navázání 
kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode 
dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu došlo dne 11. října 2014 v čase 12:00–24:00 hodin k identifikaci programu AMC 
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE (dříve MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN 
EUROPE) původním logem MGM, ačkoliv program byl rozhodnutím Rady č.j. 8084/2014/O, zn. 
FIA/3301/2014, ze dne 16. září 2014, na žádost provozovatele přejmenován. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu LTV PLUS 
provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. z období 19. - 20. října 2014. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu za 
období říjen 2014, která pokrývala úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto 
časech: Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 6. října 2014 12:00 – 24:00, 8. října 
2014 12:00 – 24:00, 9. října 2014 12:00 – 22:00, 11. října 2014 16:00 – 24:00, 17. října 2014 
12:00 – 24:00, 20. října 2014 12:00 – 24:00, 27. října 2014 12:00 – 24:00, 30. října 2014 12:00 – 
24:00, 31. října 2014 12:00 – 24:00; Viasat World Ltd./Viasat History 18. října 2014 10:00 – 
20:00; HBO Europe s.r.o./CINEMAX 2 19. října 2014 12:00 – 24:00; A&E Television Networks, 
LLC/History Channel 22. října 2014 11:00 – 21:00, 27. října 2014 10:00 – 20:00; FTV Prima, 
spol. s r.o./Prima ZOOM 23. října 2014 10:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./HBO 24. října 2014 
10:00 – 24:00, 27. října 2014 12:00 – 24:00, 30. října 2014 10:00 – 24:00, 31. října 2014 00:00 – 
05:00; POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR 24. října 2014 12:00 – 24:00, 27. října 2014 12:00 
– 24:00; CET 21 spol. s r.o./Telka 25. října 2014 12:00 – 24:00; Stanice O, a.s./Óčko GOLD 26. 
října 2014 12:00 – 24:00; TP Pohoda s.r.o./RELAX 30. října 2014 12:00 – 19:00. 

-  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 POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 
25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve 
dnech 24. října 2014 od 17:14, 20:14 a 23:14 hodin a 27. října 2014 od 12:34 a 15:34 hodin na 
programu POLAR odvysílal pořad Mazlíčci, který obsahoval umístění produktu, ale nebyl na 
svém konci zřetelně jako pořad obsahující umístění produktu označen. Tím se provozovatel 
mohl dopustit porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu 
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na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po 
tomto přerušení, zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci 
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. 

-  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 POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 
25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že ve dnech 24. října 2014 od 17:14, 20:14 a 23:14 hodin a 27. října 2014 od 12:34 a 15:34 
hodin na programu POLAR odvysílal pořad Mazlíčci. Pořad obsahuje umístěné produkty, a to 
obchod s krmivy pro domácí zvířata Krmivo Barf a obchod s potřebami pro chovatele domácích 
zvířat společnosti DOMI, v.o.s. Primárním účelem reportáží, do kterých byly produkty začleněny, 
je prezentace zboží daných obchodů. Většina vysílacího času je během těchto reportáží 
věnována představení sortimentu. Prezentovány jsou sušené pamlsky, granule, či psí sušenky v 
případě prodejny Krmivo Barf a komplexní nabídka (tematizace zboží všeho druhu od potřeb pro 
chovatele, přes potřeby pro zahrádkáře, až po možné rozšíření sortimentu o zvířata) v případě 
zverimexu společnosti DOMI, v.o.s. Druhá z reportáží byla přitom zrealizována přímo v 
prostorách prodejny a propagace obchodu byla jejím jediným smyslem. Takový způsob realizace 
umístění produktu je již mimo kontext lifestylového pořadu o zvířatech, zmiňované produkty jsou 
tedy v pořadu nepatřičně zdůrazněny, což je v rozporu s ustanovením § 53a odst. 2 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. Opakované zveřejňování odkazů na internetové obchody 
propagovaných prodejen (www.krmivo-barf.cz a www.i-zverimex.cz), kde je možné prezentovaný 
sortiment bezprostředně zakoupit, a podsouvání vhodnosti návštěvy prodejny společnosti DOMI, 
v.o.s. ze strany moderátora („a já si myslím, že tady ten shop samozřejmě si lidé najdou, ať už 
tedy na internetu nebo tím, že si ho přijdou osahat přímo sem do Rosic.“) pak lze považovat za 
přímé nabádání k nákupu zboží, které dle § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. není 
umožněno. 

-  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 POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, na porušení 
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. října 2014 
od 18:26 a 21:26 hodin na programu POLAR odvysílal pořad Jídlo, pití, žití, který obsahoval 
umístěný produkt, restauraci Pizza Coloseum, ale který nebyl na svém začátku ani konci 
zřetelně jako pořad obsahující umístění produktu označen. Tím se provozovatel dopustil 
porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na 
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení, 
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od 
doručení upozornění 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, na porušení 
ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
27. října 2014 od 18:26 a 21:26 hodin na programu POLAR odvysílal pořad Jídlo, pití, žití 
obsahující umístěný produkt, restauraci Pizza Coloseum. Jediným smysluplným obsahem tohoto 
pořadu je propagace restaurace Pizza Coloseum nacházející se v obchodním centru Nová 
Karolina v Ostravě a snaha přimět diváky k její návštěvě a nákupu služeb. Hodnocení restaurace 
moderátory je výhradně pozitivní, přičemž tito užívají výrazně zabarvených verbálních prostředků 
odrážejících záměr co nejvíce vyzdvihnout kvality restaurace (např. „Mirku, tys mě dnes pozval 
do takové krásné, stylové restaurace“; „Tak opět pastva pro oči“; „Krásné, nádherné a zdravé 
jídlo“). Stejným způsobem je přistupováno i k rozhovoru s provozovatelem restaurace, jemuž 
jsou ze strany moderátorů kladeny účelové, propagaci stimulující otázky (např. „…jak vlastně 
nakupuješ, a tu logistiku jakou máš, na zásobování těma výbornýma, čerstvýma potravinama?“). 
Takový způsob realizace umístění produktu je již mimo kontext lifestylového pořadu z oblasti 
gastronomie, umístěný produkt, restaurace Pizza Coloseum, je tedy v pořadu nepatřičně 
zdůrazněn, což je v rozporu s ustanovením § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Na 
závěr pořadu z úst moderátora zaznívá i přímá výzva k nákupu služeb („Choďte sem celá rodina, 
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je to tu fantastické, a všichni si najdete segment, kdo na co máte chuť, ale hlavně čerstvost, 
čerstvost a vaření, to poctivé, protože tělo je to, co jíte a pijete, je zárukou vysoké kvality.“), což 
není dle § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. umožněno. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, na porušení 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v 
průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund. Ve vysílání programu POLAR byl dne 
24. října 2014 v časovém úseku 12:00 – 13:00 hodin odvysílán teleshopping Karolina Lifestyle v 
délce trvání 12:50 minut, tedy 770 sekund. Tím byla o 50 sekund překročena přípustná délka 
času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlo Boleslavova 710/19 , Ostrava, PSČ 709 00, na porušení 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v 
průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund. Ve vysílání programu POLAR byl dne 
24. října 2014 v časovém úseku 15:00 – 16:00 hod. odvysílán teleshopping Karolina Lifestyle v 
délce trvání 12:50 minut a reklamní bloky v souhrnné délce trvání 03:01 minut, celkem tedy 951 
sekund reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 231 sekund překročena přípustná délka času, 
který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2014. 

-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 
24/132, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že v rámci obchodního sdělení/sponzora programu „MoliMed“, jehož premiéra byla 
odvysílána dne 8. září 2014 v čase 18:20:42 hodin na programu Prima, neuvedl povinné 
informace – název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, 
PSČ 15000, o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního sdělení se jedná v případě obchodního 
sdělení „OnaDnes.cz“, jehož premiéra byla odvysílána dne 14. září 2014 v čase 9:22:25 hodin 
na programu O („Óčko“). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, 
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v 
průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund. Ve vysílání programu NOVA dne 26. září 
2014 v časovém úseku 14:00 – 15:00 hodin bylo odvysíláno 760 sekund reklamy, a byla tak o 40 
sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a 
teleshoppingu. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 
10. listopadu do 21. listopadu 2014: TV CZ s.r.o. / ACTIVE TV – teleshoppingový pořad EZO.TV, 
9. 11. 2014 v 12.00 hod.; Česká televize / ČT 2 – pořad Auto Moto Revue, 1. 11. 2014 v 18.15 
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hod.; CET 21 spol.s r.o. / NOVA – pořad Dva a půl chlapa, 13. 11. 2014 v 11.25 hod.; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima Love – pořad Zoufalé manželky, 16. 11. 2014 v 11.10 hod.; Česká 
televize / ČT :D – pořad Mach a Šebestová, 16. 11. 2014 v 09.20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / 
Prima Love – pořad Malé královny krásy, 12. 11. 2014 a 13. 11. 2014 v 17.55 hod.; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima Love – upoutávka na pořad Malé královny krásy, 12. 11. 2014 v 16.56 hod.; 
Česká televize / ČT1 – pořadu Události, reportáž s názvem Vulgarismy ve vysílání rozhlasu, 6. 
11. 2014 v 19.00 hod.; Česká televize / ČT1 – pořad Události, 17. 11. 2014 v 19.00 hod.; POLAR 
televize Ostrava, s.r.o. / POLAR – rozhovory se zástupci pěti kandidujících stran do 
zastupitelstva obce Orlová, 2. října 2014; Česká televize / ČT 1 – textová část webových stránek 
provozovatele; Česká televize / ČT :D – upoutávka na pořad D pětka, 7. 11. 2014 v 9.35 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – pořad VIP zprávy, reportáž o Janě Postlerové, 7. 11. 2014 od 
19.55 hod.; Česká televize / ČT24 – upřednostňování strany ODS a TOP 09 a pořad Interview 
ČT24, 5. 11. 2014 v 18.30 hod.; Česká televize, FTV Prima, spol. s r.o., CET 21 spol.s r.o. / ČT1, 
NOVA, Prima – upřednostňování politické strany TOP 09; Česká televize, Český rozhlas / 
Nespecifikovaný program – zpravodajství o dění na Ukrajině, projev Putina z valdajského klubu, 
lživé tvrzení, že druhá světová válka začala ruským útokem na Polsko v pořadu Studio 6 na 
programu ČT1, Otázky Václava Moravce, 9. 11. 2014 v 12.00 hod., informování o sestřelení 
boeingu MH 117; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – pořad Ospalá díra, díl s názvem 
Krvavý měsíc, 10. 11. 2014 v 20.15 hod.; Česká televize / ČT1 – pořad Události, reportáž s 
názvem Prezident v Opavě, 11. 11. 2014 v 19.00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – pořad 
Televizní noviny, reportáž s názvem Prezidentovu cestu provázely i nadávky, 11. 11. 2014 v 
19.30 hod.; Česká televize / ČT2 – pořad Interpol: Teror na obloze, 11. 11. 2014 v 18.55 hod.; 
Nespecifikovaný provozovatel / Nespecifikovaný program – vývoj české společnosti za 
posledních 20 let a úloha prezidenta Zemana v něm; Česká televize, Český rozhlas / 
Nespecifikovaný program – kvalita zpravodajství; Česká televize / ČT1 – kvalita zpravodajství; 
Česká televize / ČT2 – pořad Expremiéři: Miloš Zeman – Kronos český, 11. 11. 2014 v 21.45 
hod.; Česká televize / ČT24 – pořad Zprávy ve 23, reportáž s názvem Vulgárními výroky Miloše 
Zeman podle exprezidenta Václava Klause něco sledoval, 5. 11. 2014 v 23.00 hod.; Česká 
televize / ČT1 – pořad 168 hodin, reportáž s názvem Mráz v Kremlu, 5. října 2014 v 21.15 hod.; 
Česká televize / ČT1 – pořadu Události v regionech (Ostrava), reportáž s názvem Druhý den 
návštěvy prezidenta, 11. 11. 2014 v 18.00 hod.; TV CZ s.r.o. / ACTIVE TV – teleshoppingový 
blok s názvem Sexy výhra, 14. 11. 2014 v 00.00 hod.; Česká televize / ČT1 – pořad Události, 
reportáž s názvem Zázračné kmenové buňky, 21. 10. 2014 v 19.00 hod.; Česká televize / ČT24 
– pořad Interview ČT24 – speciál, 15. 11. 2014 v 18.35 hod.; Česká televize / nespecifikovaný 
program – rozhovor s Pussy Riot; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reklamní bloky zařazené do 
pořadu Zprávy FTV Prima, 9. 11. 2014 a 16. 11. 2014 v 18.55 hod.; Digital Broadcasting s.r.o. / 
Rebel – mechanismus fungování interaktivní složky pořadu, 1. 11. 2014 v 02.00 hod.; Digital 
Broadcasting s.r.o. / Rebel – mechanismus fungování interaktivní složky pořadu, 19. 11. 2014 v 
01.30 hod.; Česká televize / ČT sport – sponzorský vzkaz Clavin, 16. 11. 2014 od 20.15 hod.; 
Česká televize, Český rozhlas / nespecifikovaný program – kvalita zpravodajství; 
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – kvalita zpravodajství týkající se 
prezidenta Zemana, jeho reprezentování ČR v Číně, vyjádření k Pussy Riot, dění v Rusku a na 
Ukrajině, sankcí proti Rusku; Česká televize / nespecifikovaný program – kvalita zpravodajství; 
reklamy na programech České televize; CET 21 spol.s r.o. / NOVA sport – reklamní spot Unibet; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – pořad Zprávy FTV Prima, reportáž Zítřejší Praha se promění v 
město uzavírek, 16. 11. 2014 v 18.55 hod.; Česká televize / ČT24 – titulky ve zpravodajství, 18. 
11. 2014 v 12.00 hod.; Česká televize / ČT1 – pořad Události, Spory i protesty na Hradě, 18. 11. 
2014 v 19.00 hod.; Česká televize, Český rozhlas / ČT24, Radiožurnál – nevyvážené 
zpravodajství týkající se prezidenta Zemana a protestů proti němu; Nespecifikovaná 
provozovatel / nespecifikovaný program – kvalita zpravodajství; Česká televize / ČT :D – pořad 
Zprávičky, reportáž s názvem Hraní počítačových her platí školné, 20. 11. 2014 v 18.40 hod.; 
Česká televize / ČT24 – kvalita zpravodajství; Česká televize / ČT1 – „pořad“ Virtuální garáž, 
jehož sponzorem je Auto Kelly, 19. 11. 2014 v 20.01 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – 
pořad Očima Josefa Klímy, reportáž s názvem Šamanky po Česku, 11. 11. 2014 v 21.35 hod.; 
Česká televize, FTV Prima, spol. s r.o., CET 21 spol.s r.o. / ČT1, Prima, NOVA – informování o 
možnostech instalace technických zařízení pro registraci tepla v bytových domech dle vyhlášky 
č. 237/2014 Sb. 

-  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 
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řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem 
Praha, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním teleshoppingového 
bloku EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu ACTIVE TV, který předkládal 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování ohrožující zdraví. 
Někteří diváci si totiž zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a 
zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. 

-  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, 
sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona 
č. 231/2001, tedy povinnost provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku, na 
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení v 
zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že pořad 
Auto Moto Revue vysílaný dne 1. 11. 2014 od 18.15 hodin na programu ČT 2 byl označen jako 
pořad obsahující umístění produktu pouze na svém konci, na jeho začátku tato informace 
absentovala. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 
Praha 4, IČ 00027383, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla v pořadu Auto Moto Revue 
vysílaném dne 1. 11. 2014 od 18.15 hodin na programu ČT 2 označena jako správná odpověď 
na otázku V jakém období platí povinnost používat zimní pneumatiky u automobilů? odpověď 1. 
listopad až 30. duben, pokud ustanovení § 40a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí, že v 
období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v 
provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik.  

-  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, FTV Prima, spol. s 
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8 na porušení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním programové upoutávky na pořad Malé královny 
krásy v 16.56 hodin dne 12. 11. 2014 na programu Prima Love se dopustil porušení povinnosti 
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, konkrétně tím, že uvedená upoutávka 
obsahovala scény, v nichž jsou malé dívky stylizovány do dospělých žen, kopírují koketní 
chování se sexuálním podtextem. Tento aspekt scén je zintenzivněn písní v pozadí upoutávky, 
jejíž interpretka mazlivým, erotizující hlasem zpívá „… you are so sexy, sexy…“, a komentářem 
hlasatele: „Dřív než učit číst a psát se učí flirtovat. Z dupaček vyrostly rovnou do večerní róby.“, 
který akcentuje nízký věk protagonistek ve spojení s flirtováním – tedy sexuálně podbarveným 
chováním. Tyto způsoby dětského chování byly v upoutávce prezentované jako normální, popř. 
žádoucí – zejména závěrečným titulkem upoutávky – ambice. Děti jsou zde pojímány jako 
možné sexuální objekty, jejichž nejvyšší hodnotou je atraktivní vzhled a schopnost zaujmout 
svým koketním a vyzývavým chování. Upoutávka má potenciál ohrozit mravní vývoj dětí a 
mládeže, neboť převrácený model hodnot uplatněný v upoutávce naznačuje, že toto dětské 
chování je žádoucí a v souladu s obecně přijímanou morálkou. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení upozornění. 

-   Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 
Praha 4, IČ 00027383, o podání vysvětlení, na základě jakých zdrojů v příspěvku s názvem 
Vulgarismy ve vysílání rozhlasu odvysílaném v pořadu Události dne 6. 11. 2014 od 19.00 hod in 
na programu ČT1 informovala, že petici proti kritice Zemanových výrazů, která vznikla z dílny 
Strany práv občanů, podepsalo 55 tisíc lidí. 

-  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 
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Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ: 70900, o podání 
vysvětlení, na základě jakých hledisek bylo ze třinácti stran kandidujících do zastupitelstva města 
Orlová umožněno prezentovat své názory ve Volebním studiu dne 2. října 2014 na programu 
POLAR pouze pěti stranám, resp. jejich lídrům, čímž mohlo dojít ke zvýhodnění těchto subjektů 
před ostatními kandidujícími. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) 
rozhodla dne 2. prosince 2014 zahájit se zadavatelem reklamy, resp. teleshoppingu, společností 
TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch Makariou III 
Avenue, P.C. 3030 Limassol, Cyprus, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 
1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním teleshoppingového pořadu 
Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, který může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 5 odst. 3 dle písm. p) Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a 
to tím, že dne 2. ledna 2014 v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat v čase od 16.00 do 
16.20 hodin nabízel produkt Argan Oil Set, kdy v čase 16.07 hodin moderátor prohlásí: „Pozor a 
to teďko abych nezapomněl. Máte-li třeba lupénku, jo, to znamená, že máte třeba nějak 
poškozenou kůži, prostě máte nějaké oděrky, boláčky, tak vám krásně ty oděrky i ty boláčky 
dokáže ošetřit. Ano, léčit.“ Tím se šiřitel teleshoppingu mohl dopustit klamavé obchodní praktiky, 
když nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba, v daném případě kosmetický 
prostředek, může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, konkretizované na příkladu 
lupénky, ačkoliv se jedná o kosmetický prostředek, který výhradně nebo převážně slouží k 
čištění, parfemaci a změně vzhledu. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) 
rozhodla dne 2. prosince 2014 zahájit se zadavatelem reklamy, resp. teleshoppingu, společností 
TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch Makariou III 
Avenue, P.C. 3030 Limassol, Cyprus, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 
1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním teleshoppingového pořadu 
Cenokat, odvysílaného dne 2. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, který může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 5 odst. 3 dle písm. p) Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a 
to tím, že dne 2. ledna 2014 v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat v čase od 09.01 hodin 
nabízel produkt JADE infračervený masážní přístroj, kdy moderátorka pronáší následující 
tvrzení:„V podstatě když já si dám jenom tadyto infračervené světlo, které je tepelné… které i 
vyzařuje teplo, tak automaticky, když si to dám na jakýkoli vnitřní orgán, tak mi to bude 
prohřívat… Teď mi to netvoří žádné masáže, ale jenom mi to bude prohřívat… a jenom v 
podstatě mi to bude léčit ten vnitřní orgán, který potřebuji. Všichni potřebujeme léčit slinivku, 
slezinu, takže žaludek, střeva…takže pomaličku vždycky budete přikládat a necháte několik 
minut přiložený na tom jednom místě.(…..) Můžete léčit tenisův loket…(….) Zbavíte se 
celulitidy….(…) Já když jenom si to dám vyloženě na to infračervené světlo, kdy potom můžete 
léčit jednotlivé orgány pomocí právě těch nefritových hlavic…(…) Takže bych to doporučila i 
lidem, kteří mají třeba lupénku nebo ekzémy po celém těle nebo na nějaké části těla…(…) 
Uvolňuje vám bolesti hlavy… svalů….(…) A nebo když máte třeba už umělý chrup, to znamená, 
že jste si třeba nechali nasadit nějakou korunku na zuby, tak tady tímto způsobem dochází 
potom ještě i také k léčení…(…) A nebo může se také toto používat na ošetření akné. Takže 
třeba někdo má v různé části na té čelisti třeba má tadyhle akné už dané nebo někde nějaké jiné 
problémy, které jsou s kůží, a právě ty nefritové hlavy vám budou tady toto všechno léčit s těmi 
infračervenými paprsky.“ Tím se šiřitel teleshoppingu mohl dopustit klamavé obchodní praktiky, 
když nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc, zdravotní 
poruchu nebo postižení, ačkoliv není zřejmé, o jakou kategorii výrobku se jedná, resp. zda se 
jedná o kategorii výrobku, který byl registrován a schválen k léčbě. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
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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 2. prosince 2014 zahájit se zadavatelem reklamy, resp. teleshoppingu, společností 
TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch Makariou III 
Avenue, P.C. 3030 Limassol, Cyprus, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 
1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním teleshoppingového pořadu 
Cenokat, odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin, který může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 5 odst. 3 dle písm. f) Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to 
tím, že dne 7. ledna 2014 v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat v čase od 13:41 do 13:57 
hodin nabízí produkt 6ks SET NOŽŮ a tvrdí, že se jedná o posledních několik kusů tohoto 
výrobku, a to tvrzeními: „kdo je chcete, nesmíte zaváhat, musíte volat (…) Už máte jenom dvě 
minuty a padesát vteřin, abyste si mohli zakoupit tyto nože.“….“Máme už jenom posledních osm 
krabiček, osm krabiček!! (…)„Takže kdo jste váhali, tak jste právě teďka prováhali, teď už je 
konec. Konec, vyprodáno.“ Avšak o několik hodin později je v rámci téhož teleshoppingu stejný 
produkt nabízen znovu, a to v počtu 28 kusů sad. Ačkoli tedy moderátor při první nabídce tvrdil, 
že se jedná o POSLEDNÍ šanci, a že ten, kdo zaváhal, má smůlu, o několik málo hodin později 
se nabídka opakovala a v nabídce bylo dostatečné množství dalších kusů produktu. Tím se 
šiřitel teleshoppingu mohl dopustit klamavé obchodní praktiky, když nepravdivě uvedl, že 
výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze 
po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, 
aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí.  

-  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 2. 
prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním příspěvku, 
pojednávajícího o výsledcích jednání zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví 
ČR, dne 14. dubna 2014 od 18:55 hodin v rámci Zpráv FTV Prima na programu Prima, neboť 
nebyla 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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 
180 00, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním příspěvku, 
pojednávajícího o výsledcích jednání zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví 
ČR, dne 14. dubna 2014 od 18:55 hodin v rámci Zpráv FTV Prima na programu Prima, dopustil 
porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti tím, že poskytl neúplné, zkreslené a 
manipulativní informace, na jejichž základě mohli být diváci uvedeni v omyl ohledně výsledků 
jednání zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví ČR, což u některých z nich 
mohlo vyvolat neopodstatněně vysoké obavy o přístup k akutní zdravotní péči, a tím i o zdraví (a 
v tomto případě i o život) své osoby či osob blízkých, nejen nyní, ale především v budoucnosti. 
Výsledky jednání uspořádaného jako reakce na případ otrávené ženy, kterou odmítlo přijmout 
několik pražských nemocnic, byly ve zprávě, a především v následné reportáži, prezentovány 
způsobem, který sugeroval, že jednání k žádným konstruktivním závěrům v řešení situace 
nedospěla, přičemž celá reportáž byla prakticky vystavěna na jednom kontroverzním výroku 
Zdeňka Schwarze, ředitele ZZS hl. m. Prahy. Dostupné informace z otevřených zdrojů ovšem 
ukazují, že výsledkem jednání byly výstupy, které v reportáži nejsou zmíněny vůbec (především 
identifikace deficitu počtu volných akutních lůžek a plán tento fakt změnit, či zlepšení spolupráce 
se zdravotními pojišťovnami), či jsou zmíněny nedostatečně a tak, aby byly delegitimizovány 
(elektronický komunikační systém). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

-  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 2. 
prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Město 
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Štětí, IČ 00264466, sídlem Mírové náměstí 163/0, Štětí, PSČ 411 08, pro možné porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy 
KTV Štětí dne 29. srpna 2014 na programu KTV Štětí, jako součást smyčky vysílání KTV Štětí 
35/2014 (35. týden), neboť nebyla 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 Město Štětí, IČ 00264466, sídlem Mírové náměstí 163/0, Štětí, PSČ 411 08, na 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci 
pořadu Zprávy KTV Štětí, odvysílaného premiérově dne 29. srpna 2014 na programu KTV Štětí, 
jako součást smyčky vysílání KTV Štětí 35/2014 (35. týden), zařadil prohlášení starosty Štětí, 
Tomáše Ryšánka, k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, týkajícího se data konání 
místního referenda k otázce zákazu provozování loterií a sázkových her na území města. 
Provozovatel zde starostovi poskytl prostor k vyjádření stanoviska, jehož součástí byly i výroky 
směřující proti Straně zelených. Strana zelených ani předkladatelé referenda však žádný prostor 
se k věci vyjádřit, a to jak v tomto vydání Zpráv KTV Štětí, tak ani ve zpravodajství následujícím 
(36/2014), neměli. Tento postup provozovatele vedl k tomu, že diváci získali značně asymetrické 
informace, a to nejen ve vztahu k referendu, ale zejména v souvislosti s prezentací jednotlivých 
politických stran v předvolebním období. Provozovatel poskytl vysílací prostor k odvysílání 
starostova prohlášení, jakoby snad program KTV Štětí byl jakýmsi servisním médiem radnice. 
Takovýto postup je principielně v rozporu se zásadami objektivního a vyváženého informování. 
Povinností provozovatele je při informování o tématu, které má v daném regionu takto významný 
společensko-politicky rozměr, aplikovat standardní žurnalistické postupy, které budou zárukou, 
že divák dostane komplexní, nestranné, neutrální a věcně správné informace, na jejichž základě 
si vytvoří svůj vlastní názor. V tomto případě se provozovatel o něco takového ani nepokusil. 
Provozovatel v dané věci neuplatnil jakoukoli editoriální politiku, stal se pouhým poskytovatelem 
vysílacího času. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  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 2. 
prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se 
sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, správní řízení vedené pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 9. června 
2014 z časového úseku od 14.00 do 15.00 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo a 
odpadl tedy důvod správního 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, v platném znění 
(dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 2. prosince 2014 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Jankovcova 
1037/49, 17000 Praha, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 
vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí záznamu programu CINEMAX ze dne 
12. června 2014, ve všech jazykových mutacích, neposkytl záznam, který by obsahoval srbské, 
slovinské a chorvatské titulky. 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 2014985. 

-  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.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, rozhodla dne 2. prosince 2014 zahájit s provozovatelem HBO Europe 
s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 17000 Praha, správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení licenčních podmínek programu CINEMAX, kterého se mohl dopustit tím, že 
vysílání programu CINEMAX dne 12. června 2014 neobsahovalo srbské, slovinské a chorvatské 
titulky. 

-  Rada na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala toto 
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usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s šiřitelem teleshoppingu/reklamy společností 
TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, 
vedené pro možné porušení § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému 
mělo dojít odvysíláním teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 
hodin na programu TIP TV, neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada 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 TipTV broadcast 
s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, na porušení ustanovení 
§ 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
teleshoppingu/reklamy Vědmy radí, vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP 
TV, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících či jejich blízkých, radil volajícím, jak se 
mají zachovat (stanovoval diagnózu na základě výkladu karet), slibuje pomoc při léčbě 
nemocného prostřednictvím vysílání energie Reiki, aniž by moderátorka-vědma byla vzdělaná v 
příslušném medicínském oboru a měla k dispozici dokumentaci pacienta, čímž podporoval 
chování ohrožující zdraví. Někteří diváci si totiž zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako 
náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, TipTV marketing services s.r.o., IČ 01443577, se sídlem Podedvorská 
1493, Kyje, 198 00 Praha 9, správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 
Sb., čehož se mohl dopustit zadáním teleshoppingu/reklamu Vědmy radí, vysílaného dne 19. 5. 
2013 od 22.00 hodin na programu TIP TV, která mohla být v rozporu s dobrými mravy, neboť 
využívala motivu strachu volající divačky. Moderátorka v pořadu diagnostikovala vážnou nemoc 
osoby blízké volající. Po sdělení závažné domnělé diagnózy moderátorka volající slibuje pomoc 
a vyzývá ji, aby ji opět kontaktovala. Lze předpokládat, že na základě velmi závažného sdělení o 
zdravotním stavu přítele bude volající vystrašena. Na základě strachu a obavy o zdraví svého 
přítele nemusí být volající schopna rozlišit zištnost chování moderátorky a bude akceptovat její 
výzvu k opakovanému kontaktování za další úplatu, čímž se volající příjem služby výrazně 
prodraží. Volající může být ochromena sdělenou informací a vedena touhou pomoci a 
nezanedbat nic v péči o svého přítele opomine skutečnost, že využívá komerčních 
teleshoppingových služeb a ne odborné léčebné pomoci. Moderátorka tímto způsobem znatelně 
ovlivňuje chování volající jako spotřebitele tak, aby využívala jejích komerčních služeb i nadále.  

-  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 § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá 
podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 
24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701; pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- 
Kč, neboť bez řádného odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem 
pod č.j. LOJ/1551/2014 a přípisem č.j.LOJ/2816/2014 , a to jakým způsobem jsou plněny 
licenční programové podmínky programu Třeboňská lázeňská televize vyplývající z rozhodnutí 
Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je 
přesná struktura vysílání programu Třeboňská lázeňská televize a proč nebylo dodrženo střídání 
dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány hodinové 
bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 
2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014. 
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 20140470. 

-  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 Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 
24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701,správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení licenčních programových podmínek programu Třeboňská lázeňská televize 
vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších 
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změn, dle kterých se mají ve vysílání střídat dvě smyčky o stopáži 60 minut, přičemž ve dnech 
17. - 18. ledna 2014 byly odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 
00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 
2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014.  

-  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 § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá 
podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. provozovateli Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 
24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701; pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- 
Kč, neboť bez řádného odůvodnění odepřel podat Radě vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem 
pod č.j. LOJ/1550/2014 a písemným přípisem č.j. LOJ/2820/2014, a to jakým způsobem jsou 
plněny licenční programové podmínky programu Dačická televize vyplývající z rozhodnutí Rady 
č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je 
přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč nebylo dodrženo střídání dvou 
smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v 
následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok 
byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014. 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 20140469. 

-  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 Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 
24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701,správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení licenčních programových podmínek programu Dačická teleivze vyplývající z 
rozhodnutí Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění pozdějších změn, dle 
kterých se mají ve vysílání střídat dvě smyčky o stopáži 60 minut, přičemž ve dnech 17. - 18. 
ledna 2014 byly odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin 
do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 
24.00 hodin dne 18. ledna 2014.  

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) 
dne 2. prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CZECH INFOLINE s.r.o., 
IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 2312/2001 Sb., ke kterému mělo dojít v souvislosti s 
vysíláním programu TV Mariánské Lázně – lázeňští hosté, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49, 30100 
Plzeň 1, na porušení licenčních podmínek tím, že při provozování televizního vysílání programu 
TV Mariánské Lázně – lázeňští hosté využívá dle vlastního sdělení (uvedeného ve vyjádření 
tohoto provozovatele ke správnímu řízení sp.zn. 2014/864/DRD/CZE) kabelových rozvodů 
společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., která však není v licenčních podmínkách (č.j. 
Ru/88/03/799, aktualizovaného znění) uvedena jako subjekt provozující k vysílání využívané 
kabelové systémy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje: provozovatele vysílání CZECH 
INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, na porušení § 32 
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že při vysílání informace o 
podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (čas záznamu 
00:12:01 - 00:12:11) na programu TV Mariánské Lázně – lázeňští hosté, nesplnil svou povinnost 
uvádět označení televizního programu (logo). Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 
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-  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 CZECH INFOLINE 
s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Americká 2454/49, 30100 Plzeň 1, na porušení ustanovení § 48 
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 17. a 18. ledna 
2014 odvysílal na programu TV Mariánské Lázně – lázeňští hosté pořady Vítáme vás (čas 
záznamu 00:00:20 - 00:02:45) a Lázeňské inforcentrum (čas záznamu 00:02:46 - 00:04:59), 
které ve svém celkovém vyznění (přítomnost loga Marienbad, internetový kontakt, firma 
společnosti, obrazová prezentace služeb) obsahovaly prezentaci služeb společnosti Léčebné 
lázně Mariánské Lázně a.s. a sítě hotelů Marienbad KUR & SPA HOTELS, která sledovala 
reklamní cíl, respektive propagaci služeb této společnosti a daných lázeňských zařízení, ačkoliv 
se mělo jednat o pořady informačního charakteru o dění ve městě a lázeňském areálu. Totožné 
prvky (přítomnost loga Marienbad a internetový kontakt) byly přítomny také v pořadu, který 
informoval diváky o možnosti tenisového sportovního vyžití (čas záznamu 00:04:59 - 00:07:20). 
Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání 
nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů 
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.) 
dne 2. prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Regionální televize CZ 
s.r.o., IČ 24141372, se sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1, PSČ 110 00, správní řízení vedené 
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu správního 
řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod správního 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, v platném znění 
(dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 2. prosince 2014 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem 
Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně 
odepřel podat vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno 
dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV bezprostředně po skončení 
pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora programu. 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 7462014. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem 
Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, o podání vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora 
HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie 
TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora 
programu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  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 2. 
prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem Aleš Kadlec, IČ 
11482907, se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 66434, vedené pro možné porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 17. ledna 
2014 v poslední hodině čtyřhodinové vysílací smyčky programu KOTVA nevysílal svým jménem, 
na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl 
důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2014, č.j. 9 A 
298/2014, kterým byla zrušena správní rozhodnutí sp.zn.: 2014/18/LOJ/FTV č.j. LOJ/1666/2014, 
jímž byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uložena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. září 
2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal premiérově na programu Prima reklamu „Hervis SPORTS“, 
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která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo 
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání, a správní 
rozhodnutí sp.zn. 2014/35/LOJ/FTV, č.j. LOJ/1664/2014, jímž byla provozovateli FTV Prima, 
spol. s r. o. uložena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na 
programu Prima COOL odvysílal reklamu „Tesco“, která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako 
reklama a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
17. října 2014, č.j. 9 A 298/2014, kterým byla zrušena správní rozhodnutí sp.zn.: 
2014/18/LOJ/FTV č.j. LOJ/1666/2014, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uložena 
sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. září 2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal premiérově na 
programu Prima reklamu „Hervis SPORTS“, která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama 
a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
oddělena od ostatních částí vysílání, a správní rozhodnutí sp.zn. 2014/35/LOJ/FTV, č.j. 
LOJ/1664/2014, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uložena sankce ve výši 50 000,- 
Kč pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na programu Prima COOL odvysílal reklamu 
„Tesco“, která nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama a nebyla zřetelně zvukově, obrazově 
nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, se sídlem Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, z jakého důvodu na výzvu Rady k 
poskytnutí záznamu programu VH 1 European ze dne 13. června 2014 poskytl pouze jediný 
záznam tohoto programu, přestože monitoring Rady odhalil, že na území Rumunska byla 
vysílána odlišná verze programu. A dále o vysvětlení, na území jakých států provozovatel vytváří 
„národní“ verze programu VH 1 European, lišící se zařazenou reklamou; a zda se vytvářené 
„národní“ mutace programu VH 1 European odlišují pouze a výhradně v zařazené reklamě, či i v 
jiných částech vysílání. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS 
s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, na porušení § 32 odst. 1 písm. 
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady k poskytnutí záznamu 
programu VH 1 European ze dne 13. června 2014 neposkytl záznam odlišné verze programu, 
která byla odvysílána na území Rumunska, čímž se dopustil porušení povinnosti zapůjčit Radě 
záznam všech pořadů včetně dalších částí vysílání programu VH 1 European v odvysílané 
podobě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., 
na základě jakých smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. května 2014 od 13:10 
hodin jako součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. minuty pořadu) prezentovány 
ceny, jež je možno prostřednictvím soutěže získat, konkrétně pak mimo jiné i míč značky Wilson, 
a zda se v tomto případě jednalo o umístění produktu podle zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Kittfort Praha s.r.o., na základě jakých 
smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. května 2014 od 13:10 hodin jako 
součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. minuty pořadu) prezentovány ceny, jež je 
možno prostřednictvím soutěže získat, konkrétně pak mimo jiné i poukaz v hodnotě 10 000,- Kč 
od společnosti Kittfort Praha, a zda se v tomto případě jednalo o umístění produktu podle zákona 
č. 231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) 
dne 2. prosince 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu 
Touchdown dne 16. května 2014 od 13:10 hodin na programu ČT Sport, neboť se porušení 
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize k obchodním 
sdělením „Nadace Vodafone“, jejichž premiéry byly odvysílány dne 2. června 2014 v čase 
10:49:54 hodin na programu ČT 2 (mutace 1), dne 3. června 2014 v čase 17:14:12 hodin na 
programu ČT1 (mutace 2) a dne 4. června 2014 v čase 18:54:21 hodin na programu ČT1 
(mutace 3).  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se 
sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, jaký je charakter sdělení 
„Thewaytohappiness.org“ odvysílaných na programu Brno TV ve dnech 19. července 2014 a 28. 
července 2014, resp. na základě jakých smluvních ujednání byla tato sdělení (celkem 12 mutací) 
odvysílána. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se 
sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, zda v souvislosti s epizodou pořadu Jak se co 
dělá, která byla odvysílána na programu Brno TV dne 19. července 2014 od 17:34 hodin, a jež 
se věnovala tématu mléčných bio výrobků, byla uzavřena smluvní ujednání se společnostmi 
AHOLD Czech Republic, a.s. a OLMA, a.s. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem 
Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, na uložené upozornění na porušení zákona Ident.: 
2014/991/RUD/MTV, kterým Rada provozovatele upozornila na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které stanoví povinnost provozovatele 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, a kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu VH 1 European ze 
dne 13. června 2014 nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické kvalitě. Záznamy měly nízké 
obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. 

-  Rada konstatovala, že upozornění na porušení zákona Ident.:2014/991/RUD/MTV, č.j. 
RUD/3472/2014, ze dne 16. září 2014, bylo vydáno v souladu se zákonem a Rada k němu tedy 
bude při své další rozhodovací činnosti přihlížet ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 
Sb. 

-  Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jímž informuje o 
výsledku kontroly výrobku Express Diet na základě podnětu Rady.  

-  Rada, zřízená zákonem 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.“), coby povinný 
subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., rozhodla dne 2. prosince 2014 o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
žadatele Mgr. Naděžda Priečinská, advokátka, ČAK 08753, adresou Zborovská 619/49, 150 00 
Praha 5 - Malá strana, ze dne 24. listopadu 2014, která byla Radě doručena dne 27. listopadu 
2014 pod č.j. 10220/2014, neboť se tato žádost vztahovala na informace, kterými Rada 
nedisponuje, respektive o informace neexistující, které by Rada musela vytvořit jako informace 
nové. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti MTV Networks s.r.o., IČ 28970438, se 
sídlem Praha, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, které společnosti vyrobily a zadaly výrobu pořadu 
A STÁB A TANYÁN 112 umístěného v rámci služby VIVA Hungary On Demand, které bylo 
doručeno Radě dne 3. listopadu 2014 pod č.j. 9308/2014. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti MTV Networks s.r.o., IČ 28970438, se 
sídlem Praha, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, které společnosti vyrobily a zadaly výrobu pořadů 
WASHINGTON HEIGHTS - KÜZDJ A CÉLJAIDÉRT! 107, KAMUREG 209 a RÖHEJ 308 
umístěných v rámci služby MTV Hungary On Demand, které bylo doručeno Radě dne 3. 
listopadu 2014 pod č.j. 9307/2014. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
prostřednictvím screeningu za období říjen 2014, která pokrývala následující služby těchto 
poskytovatelů: J.D.Production, s.r.o./Archiv pořadů televize slovácko; PK 62, 
a.s./www.LEOTV.cz; České dráhy, a.s./Televizní portál ČD; Oldřich Jurečka TVDOG – 
Internetová televize pro chovatele výstavních psů; Petr Uher/TV Fenix. 
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 
137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na 
vyžádání Televizní portál ČD, umístěné na internetové adrese www.cd.cz/tv, společnost České 
dráhy, a.s., IČ 70994226, sídlo Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00, o 
podání vysvětlení, zda přerušil či ukončil poskytování služby, k jakému dnu tak učinil, a jakého 
důvodu tyto skutečnosti Radě neoznámil. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a 
o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Archiv pořadů televize slovácko, umístěné na 
internetové adrese www.tvslovacko.cz, společnost J. D.Production, s.r.o., IČ 25592939, sídlo 
Palackého náměstí 293/0, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. listopadu. 2014 uživatelům 
služby neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 12. 2014 

Mgr. Milan Bouška 

místopředseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


