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Tisková zpráva z 22. zasedání, konaného dne 1. 12. 2015  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 22. zasedání 
projednala 50 bodů programu. Seznámila s 31 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala jedno upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení třech 
správních řízení. Rada na svém 22. zasedání uložila pokutu provozovateli Barrandov 
Televizní Studio a.s. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. května 2015 od 21:29 hodin na 
programu Televize Barrandov odvysílal pořad Barrandovská Sedmička, který obsahoval 
umístěný produkt, časopis Sedmička, přičemž pořad přímo nabádal k nákupu tohoto 
produktu jeho zvláštním zmiňováním za účelem jeho propagace. Pořad opakovaně 
propagoval aktuální vydání daného časopisu. V tomto kontextu byly prezentovány 
vybrané atraktivní kauzy a další informace (spor pěveckého dua Eva a Vašek s K. 
Peterkou, M. Eben jako oběť kyberšikany, životní osudy Z. Procházkové) s cílem 
vzbudit u diváků zájem o koupi tiskoviny („její životní příběh je i tématem několika stran 
časopisu Sedmička“, „odpověď přináší aktuální vydání časopisu Sedmička“, „kauze se 
věnuje aktuální vydání časopisu Sedmička“). V případě pasáží pojednávajících o 
kauzách okolo dua Eva a Vašek a moderátora M. Ebena se jednalo výhradně o inzerci 
článků zveřejněných v týdeníku Sedmička, kdy tyto sekvence postrádaly jakékoli 
organické propojení se zbytkem pořadu, a spíše tak vytvářely dojem vložených 
reklamních spotů.  

Rada na 22. zasedání udělila sedm licencí, a to 2 licence k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů společnosti JOE MEDIA s.r.o. se soubory 
technických parametrů Tábor město 4 99,9 MHz / 200 W a Opava 96,0 MHz / 100 W, 
obě pro program Rádio Sázava; 4 licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o. 
k provozování televizního vysílání programů Prima, Prima COOL, Prima ZOOM a Prima 
love, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, licenci Jaroslavu 
Heindlovi k provozování místního televizního vysílání programu TV FOCUS šířeného 
prostřednictvím vysílačů a licenci společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování 
televizního vysílání programu Prima Comedy Central šířeného prostřednictvím družice. 

Na 22. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v licenčních řízeních o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů Děčín město 92,7 MHz / 200 W a Zlín 
107,0 MHz/200W a prostřednictvím sítě souborů technických parametrů Jindřichův 
Hradec-Políkno 103,6 MHz/1 kW, Dačice-Červený vrch 92,9 MHz/1 kW a Nová Bystřice 
106,9 MHz/200 W. 

Rada zaevidovala  dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 145 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). 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 se souborem technických 
parametrů Děčín město 92,7 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 103,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec-Políkno, kmitočtu 
92,9 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Dačice-Červený vrch a 
kmitočtu 106,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Nová Bystřice 
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projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované účastníky 
licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 107,0 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín projednala se žadateli otázky 
týkající se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení. 

-  Rada udělila společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 
187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Tábor město 4 99,9 MHz / 200 W pro program Rádio Sázava na dobu 8 let, nejdéle 
však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 
187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Opava 96,0 MHz / 100 W pro program Rádio Sázava 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 MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO 
BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence sp. zn.: 2013/991/zab), a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště 
kmitočtu Prachatice 92,8 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 
(licence sp. zn.: 2013/991/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Prachatice 1 
92,8 MHz / 100 W, na souřadnice WGS 84: 13 59 57 / 49 01 21. 

-  Rada se seznámila s potvrzením o převzetí postoupených podnětů od Rady Českého 
rozhlasu (č. j. 9582/2015), se stížností na ukončení vysílání programu Český rozhlas 
Vltava z vysílače Javořice na frekvenci 95,4 MHz (č. j. 9526/2015), dále se stížností na 
vysílání programu Český rozhlas Plus dne 13. 11. 2015 věnované problematice 
očkování proti chřipce (č. j. 9623/2015) a konečně se stížností na reportáže o konfliktu v 
brněnské tramvaji odvysílané dne 9. 11. 2015 na programu Rádio Krokodýl a Kiss Hády 
(č. j. 99529/2015).  

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Český rozhlas Plus, a sice ze dne 
13. 11. 2015 od 8:40 hod., které se věnovalo tématu očkování a s analýzou vysílání 
programů Kiss Hády a Rádio Krokodýl ze dne 9. 11. 2015 od 15:12, resp. 15:00 a 18:01 
hod., které se zabývalo zaznamenaným sporem mezi řidičkou tramvaje a cestujícím, a 
ve všech případech shledala, že nedošlo k porušení zákona.  

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Hitrádio Vysočina 94.3 FM, 
provozovatele FRANTIŠEK VOSTÁL, s.r.o. ze dne 27. 10. 2015 v čase od 00:00 do 
24:00 hodin a shledala, že sledované vysílání bylo v souladu se zákonem 231/2001 Sb., 
jakož i v souladu s licenčními podmínkami (Ru/279/00).  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2015, sp. 
zn. 6 A 133/2015 – 49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 28. dubna 2015, 
č.j. RRTV/1764/2015- zab, sp. zn. 2014/1181/zab, kterým Rada udělila společnosti MAX 
LOYD, s. r. o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se 
souborem technických parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W pro program DANCE RADIO 
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a žádosti ostatních žadatelů zamítla. 
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-  Rada trvá na kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 8. října 2015, sp. zn. 6 A 133/2015 – 49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze 
dne 28. dubna 2015, č.j. RRTV/1764/2015- zab, sp. zn. 2014/1181/zab. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila fyzické osobě, Jaroslavu Heindlovi, IČ: 67219888, bydliště: Kadaň, 
Vinohrady 2005, PŠC: 432 01, podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: TV FOCUS; základní 
programová specifikace: Informační kanál z regionu; územní rozsah vysílání: okres 
Chomutov v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j. ČTÚ-75 440/2015-613 ze dne 2. 
listopadu 2015, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti č.j. 
RRTV/8131/2015-P doručené dne 25. září 2015 a ve znění upřesnění a doplnění 
žádosti č.j. RRTV/9388/2015-P ze dne 9. listopadu 2015, č.j. RRTV/9869/2015-P ze dne 
25. listopadu 2015 a č.j. RRTV/9960/2015-P ze dne 26. listopadu 2015. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima ZOOM; základní programová 
specifikace: Dokumentární tematický program – dokumentární seriál, dokumentární film, 
magazín a další typy pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo 
převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový 
rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin 
denně; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – 
internetu; informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz/, http://zoom.iprima.cz, 
http://play.iprima.cz/, dle žádosti, č.j.: RRTV/9390/2015-P, RRTV/9391/2015-P, 
RRTV/9392/2015-P, ze dne 6. listopadu 2015 a č.j.: RRTV/9524/2015-P, ze dne 11. 
listopadu 2015. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima; základní programová 
specifikace: Plnoformátový program: film, seriál, dokument, zábavní pořad, soutěžní 
pořad, sportovní pořad, diskusní pořad, zpravodajství, publicistický pořad, magazín a 
další typy pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového 
přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz/, 
http://play.iprima.cz/, dle žádosti, č.j.: RRTV/9452/2015-P, ze dne 9. listopadu 2015, č.j.: 
RRTV/9391/2015-P, RRTV/9392/2015-P, ze dne 6. listopadu 2015 a č.j.: 
RRTV/9524/2015-P, ze dne 11. listopadu 2015.  

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima COOL; základní programová 
specifikace: Zábavní program se zaměřením na filmy, seriály, dokumenty, sportovní a 
zábavné pořady především mimoevropské, zejména americké provenience; výčet států, 
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; 
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: Všední dny minimálně 16 
hodin denně se začátkem vysílání 08:00 - 10:00 hod., víkend a svátky minimálně 17 
hodin denně se začátkem vysílání 07:00 - 08:00. Maximální časový rozsah vysílání je 
24 hodin denně; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového 
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přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz/, 
http://cool.iprima.cz/, http://play.iprima.cz/, dle žádosti, č.j.: RRTV/9453/2015-P, ze dne 
9. listopadu 2015, č.j.: RRTV/9391/2015-P, RRTV/9392/2015-P, ze dne 6. listopadu 
2015 a č.j.: RRTV/9524/2015-P, ze dne 11. listopadu 2015. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Praha 8 - 
Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima love; základní programová 
specifikace: Tematický program pro ženy - seriály, filmy, zábavné pořady, soutěžní 
pořady, magazíny a další typy pořadů pro ženy; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český 
jazyk; časový rozsah vysílání: 21 - 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 
vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání: 
http://www.iprima.cz/, http://love.iprima.cz/, http://play.iprima.cz/, dle žádosti, č.j.: 
RRTV/9454/2015-P, ze dne 9. listopadu 2015, č.j.: RRTV/9391/2015-P, 
RRTV/9392/2015-P, ze dne 6. listopadu 2015 a č.j.: RRTV/9524/2015-P, ze dne 11. 
listopadu 2015.  

-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem:: Praha 4, 
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: Prima Comedy Central; základní programová specifikace: 
Všeobecně zábavní program zaměřený na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 
20 - 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela na převážně směrováno: Česká republika; v rozsahu dle žádosti č.j. 
RRTV/9798/2015-P doručené dne 23. listopadu 2015 a jejího doplnění ze dne 24. 
listopadu 2015 č.j. RRTV/9864/2015-P. 

-  Rada udělila provozovateli TV Beskyd s.r.o., IČ 258 44 334, se sídlem Dolní náměstí 
1356, 755 01 Vsetín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. 
zn.: 2011/855/FIA/Tv, č.j.: FIA/3467/2011, ze dne 1. listopadu 2011, podle § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních (dalších 
programových) podmínek programu Televize Beskyd, v rozsahu žádosti ze dne 13. 
listopadu 2015, č.j.: RRTV/9621/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 23. listopadu 2015, 
č. j.: RRTV/9801/2015-P.  

-  Rada udělila provozovateli TV Beskyd s.r.o., IČ 258 44 334, se sídlem Dolní náměstí 
1356, 755 01 Vsetín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2011/855/FIA/Tv, č.j.: 
FIA/3467/2011, ze dne 1. listopadu 2011, spočívající: 1) ve změně seznamu společníků, 
jejich vkladů a obchodních podílů, a to převodem obchodních podílů společníků na 
jediného společníka; 2) ve změně společenské smlouvy v souvislosti s provedenými 
změnami ve vlastnické struktuře společnosti, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/9620/2015-P, 
doručené dne 13. listopadu 2015.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, společnost CITYTV, s.r.o., IČ: 28064453, se 
sídlem: Praha 10, náměstí Přátelství 1518/4, PSČ: 102 00, na porušení ustanovení § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že bez předchozího 
souhlasu Rady provedl změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 
2008/442/zem/CTY, čj. zem/6138/08 ze dne 9. září 2008, a to, že převedl celý obchodní 
podíl společnosti CITYTV s.r.o. na nového společníka Mehmeta Cumura a dále na 
porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neoznámil a nepředložil Radě doklad o změně jednatele společnosti na Mehmeta 
Cumura do 30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Rada stanovila 
provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
žádá společnost CITYTV, s.r.o., IČ: 28064453, se sídlem: Praha 10, náměstí Přátelství 
1518/4, PSČ: 102 00, o podání vysvětlení ve věci zjišťování, zda provozovatel na 
základě platné licence sp.zn. 2008/442/zem/CTY, čj. zem/6138/08 ze dne 9. září 2008 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů provozuje. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.  

-  Rada zahájila s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem 
Dubné 158, PSČ 373 84, správní řízení podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., o odnětí licence k provozování programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence č.j. zem/977/2014, 
spis. zn.: 2014/58/zem/Šlá, ze dne 18. března 2014, neboť provozovatel po zahájení 
vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila lhůtu k 
vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.  

-  Rada vyzývá provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 
158, PSČ 373 84, k podání vysvětlení ve věci možného vysílání programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 prostřednictvím kabelových systémů bez oprávnění. 
Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení výzvy.  

-  Rada zaregistrovala společnost Obec Velký Beranov, IČ 002 86 834, se sídlem Velký 
Beranov 58, PSČ 588 21, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání: k.ú. 
779491 Velký Beranov, okres Jihlava; programová nabídka - registrované programy: 
rozhlasové české veřejnoprávní: Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Radio Wave, D-Dur, 
Rádio Junior, Plus, Jazz, Region – Vysočina; rozhlasové české licencované: Rádio 
Proglas, Evropa 2, Fajn radio, FREKVENCE 1, Hitrádio Faktor, Hitrádio Vysočina 94,3 
FM, KISS HÁDY, Radio Beat, Radio Blaník Jižní Morava, RADIO ČAS-FM, Rádio 
Dálnice, RÁDIO IMPULS, RÁDIO JIHLAVA, Rádio Krokodýl, Rádio PETROV, ZET, 
Country MORAVA, Country VÝCHOD, Český Impuls; televizní české veřejnoprávní: ČT 
1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, ČT: D/art, ČT 1 JM, ČT 24 JM - Brno, ČT 1 HD, ČT 2 HD, 
ČT4 Sport HD; televizní české licencované: MŇAM TV, Nova Cinema, NOVA, fanda, 
SMÍCHOV, Telka, kinoSvět, Rebel, Prima love, Prima COOL, Prima, Prima ZOOM, 
Retro Music Television, SPORT 5, Óčko, Óčko Gold, Óčko Express, ŠLÁGR TV, TV 
PÍSNIČKA, Tv NOE, RELAX, Televize Barrandov, BARRANDOV MUZIKA, 
regionalnitelevize.cz, i-Vysočina.cz, TV ACTIVE; televizní zahraniční veřejnoprávní: 
STV 1 - Jednotka, STV 2 – Dvojka; televizní zahraniční licencované: EUROSPORT 
(Eurosport Germany), JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV DOMA, TV MARKÍZA, Slovak Sport.tv, 
DAJTO, TV8, v rozsahu dle žádosti ze dne 6. října 2015, č.j. RRTV/8462/2015-P, ve 
znění doručeného dne 4. a 16. listopadu 2015, č.j. RRTV/9296/205-P a 
RRTV/9624/2015-P. 

-  Rada zaregistrovala provozovateli TETA s.r.o., IČ: 47785781, se sídlem Ústí nad 
Labem, Klišská 977/77, PSČ: 400 01, dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. 
Rg/41/99 ze dne 27. dubna 1999, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání pro 
celé území České republiky dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků v platném 
znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu v platném znění, v 
rozsahu dle podání doručeného dne 9. listopadu 2015 pod č.j. RRTV/9459/2015-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TETA s.r.o., IČ: 47785781, se sídlem 
Ústí nad Labem, Klišská 977/77, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/41/99 ze dne 
27. dubna 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
české televizní programy: Nova sport 2, fanda, Telka, SMÍCHOV, BARRANDOV PLUS, 
BARRANDOV MUZIKA, KINO BARRANDOV, MŇAM TV, MŇAU TV, Prima ZOOM, 
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Prima MAX, kinoSvět, ŠLÁGR TV, regionalnitelevize.cz, Megamax, GOLF CHANNEL, 
HOROR FILM, Rebel, RELAX, Óčko Gold, Óčko Expres, SPORT3, v rozsahu dle 
podání č.j. RRTV/9459/2015-P ze dne 9. listopadu 2015. 

-  Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. zaregistrovala 
provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ 562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 
502/5, PSČ 140 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg. 97/99 
ze dne 5. října 1999 spočívající ve změně seznamu společníků provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262 tak, že společnost UPC Central Europe Holding 
B.V., reg.č. 33263959 převedla svůj obchodní podíl na společnost UPC Czech Holding 
B.V., reg. č. 34117429, která se tak stala jediným společníkem provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, tuto skutečnost provozovatel oznámil podáním 
dne 16. listopadu 2015 č.j. RRTV/9673/2015-P současně se smlouvou o převodu. 

-  Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje 
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 
502/5, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil předem změnu skutečností uváděných 
v přihlášce k registraci č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně 
seznamu společníků tak, že společnost UPC Central Europe Holding B.V., reg.č. 
33263959 převedla svůj obchodní podíl na společnost UPC Czech Holding B.V., reg. č. 
34117429, která se tak stala jediným společníkem provozovatele UPC Česká republika, 
s.r.o., IČ: 00562262. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 
800 se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle § 29 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace sp. zn.: 2012/767/sve/adm, č.j.: sve/4200/2012 ze dne 30. října 2012, ve 
znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v rozšíření 
programové nabídky v Regionální vysílací síti 4, k 11. listopadu 2015 o televizní 
program český: JOJ Cinema a televizní zahraniční program: Filmbox Family, dle podání 
č.j.: RRTV/9477/2015-P, ze dne 10. listopadu 2015, ve znění upřesnění č.j.: 
RRTV/9692/2015-P, ze dne 18. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ: 255 00 236 se 
sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: 
Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o český televizní program: 
Prima MAX, dle podání č.j.: RRTV/9475/2015-P, ze dne 10. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 
483 94 866 se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 
DVB-T, registrace sp. zn.: 2009/713/KOZ/LOC, č.j.: koz/5166/09, ze dne 28. července 
2009, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v 
rozšíření programové nabídky v regionálním multiplexu 2, k 2. listopadu 2015 o český 
televizní program: SLUŠNEJ KANÁL, dle podání č.j.: RRTV/9583/2015-P, ze dne 12. 
listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609 se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace č.j.: FIA/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění 
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pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to: a) v ukončení 
vysílání českého televizního programu V1; b) v zahájení vysílání českého televizního 
programu Prima MAX (mimo region Jižní Čechy a Severní Morava), ve vysílací sítí 3, k 
13. listopadu 2015, dle podání č.j.: RRTV/9618/2015-P, ze dne 13. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ. 
247 38 875 se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j.: FIA/975/2014, sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající v 
zahájení vysílání českého televizního programu V1, k 13. listopadu 2015 v Regionální 
vysílací síti 8, dle podání č.j.: RRTV/9619/2015-P, ze dne 13. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 635 08 
834 se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: 
Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o televizní program český: 
Prima MAX a televizní zahraniční program Reality Kings TV (časový rozsah vysílání 
22:00 – 06:00 hodin, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb.), dle podání č.j.: RRTV/9693/2015-P, ze dne 18. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ: 255 00 236 se 
sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace, č.j.: 
Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: 
KINO BARRANDOV a BARRANDOV PLUS, dle podání č.j.: RRTV/9754/2015-P, ze dne 
20. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609 se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, 
registrace č.j.: FIA/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění 
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to: a) v ukončení 
vysílání českého televizního programu JIHOČESKÁ TELEVIZE, ve vysílací síti 3 k 20. 
listopadu 2015; b) v zahájení vysílání českého televizního programu Prima MAX v 
regionu Jižní Čechy, ve vysílací síti 3, dle podání č.j.: RRTV/9753/2015-P, ze dne 20. 
listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ. 
247 38 875 se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j.: FIA/975/2014, sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající v 
ukončení vysílání program MŇAM TV, v regionální vysílací síti 8 k 19. listopadu 2015, 
dle podání č.j.: RRTV/9752/2015-P, ze dne 20. listopadu 2015.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Viva 
Hungary, provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 
65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, ze dne 1. září 2015 v čase od 10:00 do 22:00 hodin 
(UTC).  
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-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ŠLÁGR TV 
provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o. ze dne 29. října 2015 z časového úseku 14:00 - 
20:00 hodin. 

-  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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem 
Dubné 158/0, 373 84 Dubné, na porušení licenčních podmínek, respektive základní 
programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program výhradně 
teleshoppingový, neboť dne 29. října 2015 od 13:35 hodin odvysílal na programu 
ŠLÁGR TV programový prvek Otázky pro Jakuba Smolíka, který měl být na základě 
znění licenčních podmínek teleshoppingem. Tento programový prvek byl v časech 
14:07, 14:10, 14:12 a 14:39 hod. přerušen programovými prvky teleshoppingového 
charakteru, respektive reklamními bloky. Jelikož zákon umožňuje přerušit reklamou a 
teleshoppingem pouze pořady, je zřejmé, že provozovatel koncipuje programový prvek 
Otázky pro Jakuba jako pořad, nikoli jako teleshoppingový blok, jak by odpovídalo 
licenčním podmínkám, resp. základní programové specifikaci. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele 
vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., sídlem Dubné 158, 37384 Dubné, IČ: 26102293, který 
byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem teleshoppingového 
bloku Hitparády na ŠLÁGRU, odvysílaného dne 29. října 2015 od 16:00 hodin na 
programu ŠLÁGR TV, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného 
teleshoppingového bloku objednala, respektive ke sdělení zadavatele předmětného 
teleshoppingového bloku. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Přerov provozovatele Televize Přerov s.r.o. z období 30. srpna 2015, 0:00 hodin - 31. 
srpna 2015, 24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá 
provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ: 28624882, sídlem U Bečvy 2883/2, 75002 
Přerov, o podání vysvětlení, zda loga firem (Spikas, Fortel market, Precheza), 
zařazovaná opakovaně do vysílání současně s textovou informací o programu klubu pro 
seniory (např. v čase 1:57 hodin dne 30. 8. 2015), jsou do vysílání zařazena za úplatu či 
jinou protihodnotu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá 
provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ: 28624882, sídlem U Bečvy 2883/2, 75002 
Přerov, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost umožnit divákům snadný, 
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2015. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 
1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Palackého třída 
924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 
2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamního 
spotu „Dr. Max“, premiérově odvysílaného dne 1. září 2015 v čase 10:04:20 na 
programu Televize Barrandov, který může být nekalou obchodní praktikou, ve spojení s 
§ 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého je 
obchodní praktika klamavá dle § 5 odst. 1 písm. b), je-li důležitý údaj sám o sobě 
pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za 
nichž byl užit, a § 5 odst. 1 písm. d), vede-li způsob prezentace výrobku či služby, 
včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či 
službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele. K možnému porušení 
uvedených ustanovení došlo deklarací léčebných účinků produktu Urinal MEDICAL při 
onemocnění infekcí močových cest ("Urinal medical, na léčbu infekcí močových cest."), 
ačkoliv se nejedná o humánní léčivý přípravek, ale o zdravotnický prostředek. Přípravek 
je v reklamě stavěn na úroveň léčiv, čímž může být spotřebitel uveden v omyl. Ze strany 
spotřebitele může dojít k záměně přípravku za léčivo. 

-  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 obchodního sdělení, společností 
ORLING s.r.o., IČ: 45535868, se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Bělisku 1352, PSČ 56201, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve 
spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť zadáním označení sponzora programu s 
motivem „Geladrink“, premiérově vysílaného dne 8. září 2015 v čase 20:26:00 hodin na 
programu NOVA, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, respektive označení 
sponzora programu, prostřednictvím kterého byl propagován doplněk stravy Geladrink, 
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". 

-  Rada dle ustanovení § 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 pozdějších předpisů, (dále jen zákona č. 40/1995 Sb.) a dle 
ustanovení § 7a odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. žádá společnost Hyundai Motor Czech 
s.r.o., IČ: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 15500, jakožto 
zadavatele reklamy „Hyudai Tuscon“, reprízově odvysílané dne 26. září 2015 v čase 
16:47:58 hodin na programu fanda, o zapůjčení záznamu této reklamy. Pro zapůjčení 
záznamu stanovila Rada lhůtu 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  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 
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské 
nám. 831/21, PSČ 11360, 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 CS Film dne 9. září 2015 
v časovém úseku 21:00 – 22:00 hodin bylo odvysíláno 753 sekund reklamy, a byla tak o 
33 sekund překročena přípustná délka času, který může být v jedné hodině vyhrazen 
reklamě a teleshoppingu. 
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-  Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, zaslanými v období od 2. do 23. 
listopadu 2015 (celkem 28 podání): DONEAL, s.r.o.-JOJ Cinema-Turnaj zabijáků-
18.10.-15:35 hodin; Reklama na přípravek Prevenar 13; ABC TV s.r.o.-kinoSvět- Sexy 
výzva-18.9.-00:00 hodin; Teleshopping „Reverso 1+1“ a „Ultimate Steamer“; Česká 
televize-ČT 2-Český žurnál-12.11.-20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Krimi 
zprávy-20.11.-19:30 hodin; Česká televize-ČT2- Český žurnál: Matrix AB-19.11.-20:00 
hodin; KINO BARRANDOV-struktura programu; CET 21 spol. s r.o.-Nova-Obsluhoval 
jsem anglického krále-17.11.-15:55 hodin; Česká televize-ČT24-informování o 
vystoupení prezidenta Zemana na Albertově-17.11.; Česká televize-obecná stížnost na 
kvalitu zpravodajství; Česká televize-ČT24-Hyde Park-30.10.-20:05 hodin; THE WALT 
DISNEY COMPANY LIMITED-Disney Junior- Playhouse Disney-18. 10.-9:40 hodin; 
Sponzorský vzkaz T.S.Bohemia; FTV Prima, spol. s r.o.-Andílek na nervy-6.11.-20:15 
hodin; Česká televize-ČT24-Hyde Park-15.4.-20:05 hodin; Česko Slovensko má talent-
pravidla soutěže; CET 21 spol. s r.o.-Střepiny-15.11.-23:45 hodin; Česká televize-ČT D-
Zprávičky-18.11.-18:40 hodin; Česká televize-ČT1-Události-18.10.-19:00 hodin; CET 21 
spol. s r.o.-Nova-Televizní noviny-9.11.-19:30 hodin;Česká televize-ČT1-Reportéři ČT-
16.11.-21:35 hodin; edukativní videa-žádost o odborný posudek; schéma programu 
ČT24 během státního svátku dne 17. listopadu; stížnost na nabídku zboží v obchodním 
domě Albert ; Česká televize-pásmo pořadů k Mezinárodnímu dni Romů; stížnost na 
Rychlou hru, na TV Barrandov; stížnost postoupená rumun.reg.orgánem-film Casanova 
na programu Film Cafe. 

-  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 DONEAL, s.r.o., IČ: 29135451, sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 - 
Karlín, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Turnaj zabijáků dne 18. října 2015 od 15:35 hodin na programu JOJ 
Cinema se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl odvysílán v denním čase, 
kdy mohou být u obrazovky děti a mladiství, měl obsah, který má potenciál vyvolat 
zejména u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho 
následků. Neakceptovatelný obsah představuje realisticky až naturalisticky 
prezentované krvavé násilí, zejména vraždění, násilí vykonávané bez morálních zábran 
a ve jménu zábavy v příběhu o turnaji v zabíjení organizovaném pro pobavení skupiny 
boháčů, kterého se účastní profesionální nájemní vrazi. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko ve věci přípravku Prevenar 13, 
který je očkovací látkou vázanou na lékařský předpis, konkrétně zodpovězení otázky, 
zdali je v tomto případě kampaň na uvedený přípravek součástí schválené vakcinační 
akce.  

-  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 společnost ABC TV s.r.o., IČ 01617184, 
sídlem Poděbradská 777/9, Praha 9, PSČ 190 00, jakožto zadavatele 
teleshoppingového bloku „Sexy výzva“, fungujícího na principu interaktivní soutěže, o 
podání vysvětlení, jakým přesným způsobem či mechanismem bylo možné v rámci 
teleshoppingového bloku zařazeného dne 17. září 2015 od 23:00 hodin do vysílání 
programu kinoSvět, dojít k výsledku prezentovanému jako správné řešení úlohy, tj. k 
číslu 813. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 - Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o 
podání vysvětlení, jací odborníci (například dětský psycholog, sociolog, pedagog ) se 
podílejí na vzniku pořadu Zprávičky na programu ČT :D, jakým způsobem a v jakém 
rozsahu, a zejména, kdo rozhoduje o tom, jaké informace a s jakým vyzněním budou 
dětem předkládány, a jak je dbáno o to, aby informace byly pro děti skutečně 
srozumitelné a aby nutné zjednodušení podávaných informací nevedlo k zavádějícím 
závěrům. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 60 odst. 
1 písm. k) zákona č. 231/20001 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Barrandov Televizní 
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
pokutu dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 100 000,- Kč pro 
porušení § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
19. května 2015 od 21:29 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad 
Barrandovská Sedmička, který obsahoval umístěný produkt, časopis Sedmička, přičemž 
pořad přímo nabádal k nákupu tohoto produktu jeho zvláštním zmiňováním za účelem 
jeho propagace. Pořad opakovaně propagoval aktuální vydání daného časopisu. V 
tomto kontextu byly prezentovány vybrané atraktivní kauzy a další informace (spor 
pěveckého dua Eva a Vašek s K. Peterkou, M. Eben jako oběť kyberšikany, životní 
osudy Z. Procházkové) s cílem vzbudit u diváků zájem o koupi tiskoviny („její životní 
příběh je i tématem několika stran časopisu Sedmička“, „odpověď přináší aktuální 
vydání časopisu Sedmička“, „kauze se věnuje aktuální vydání časopisu Sedmička“). V 
případě pasáží pojednávajících o kauzách okolo dua Eva a Vašek a moderátora M. 
Ebena se jednalo výhradně o inzerci článků zveřejněných v týdeníku Sedmička, kdy tyto 
sekvence postrádaly jakékoli organické propojení se zbytkem pořadu, a spíše tak 
vytvářely dojem vložených reklamních spotů. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2015673. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015673. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
dne 1. prosince 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Palackého 
924/105, 612 00 Brno, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit jako zadavatel reklamy Dr. Max, která byla 
vysílána na programu Prima ZOOM dne 1. 1. 2015 od 7:02:21 hodin, neboť se porušení 
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb."), 
vydala dne 1. prosince 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se 
společností WS International a.s., IČ: 26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 
Hodonín, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
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mohla dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Gourmet Butler“, který byl 
odvysílán dne 18. května 2015 v čase 10:25:21 hodin na programu Nova Cinema, 
neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod pro vedení správního 
řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TipTV production s.r.o., IČ 
01441558, sídlem Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, ohledně matematické 
úlohy prezentované v divácké telefonické soutěži „Sexy výzva“, odvysílané dne 4. 
července 2015 od 02:06 hodin na programu POHODA.  

-  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 společnost ABC TV s.r.o., IČ 01617184, se 
sídlem Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9, o podání vysvětlení ohledně matematické 
úlohy prezentované v divácké telefonické soutěži „Sexy výzva“, odvysílané dne 4. 
července 2015 od 02:06 hodin na programu POHODA. Konkrétně žádáme o přesný 
popis mechanismu, jak lze dojít k deklarovanému správnému výsledku 831,07; tedy o 
přesný popis, jaká čísla a jakým způsobem měli soutěžící diváci sčítat. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem byly 
dne 12. září 2015 v čase od 12:00 do 24:00 hodin naplňovány licenční podmínky 
programu CINEMAX 2, upravující jazykovou verzi vysílání tohoto programu v 
jednotlivých zemích, kde je program šířen, když záznam vysílání obsahoval vždy jen 
původní znění vysílaných pořadů. 

-  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 HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 
170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým způsobem je ve vysílání programu 
CINEMAX 2 naplňována licenční podmínka o hlavním jazyku vysílání češtině, když je v 
jednotlivých zemích, kde je program šířen, šířena jako originální verze ta verze 
programu, v níž jsou pořady vysílány v původním jazykovém znění. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Adamov, z jakého 
důvodu smyčka vysílaná ve dnech 26. a 27. července 2015 na programu Infokanál 
Adamov neobsahuje kombinaci textového i audiovizuálního vysílání, jak je stanoveno v 
podmínkách licence, ale pouze textové vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Penny Market s.r.o., IČ 
64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, jakožto zadavatele 
televizní reklamy s premiérou 15. září 2015 od 6:08:49 hodin na programu Nova 
Cinema, od jakého data byla nabídka zboží Mléko polotučné 1,5%, trvanlivé, za cenu 
8,90 Kč, reálně dostupná v síti prodejen Penny Market.  

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání doručenými v období od 2. listopadu do 19. listopadu 2015: CZECH 
NEWS CENTER a.s. / Blesk.cz Video - video zachycující popravu zajatce Islámského 
státu. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
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písemného oznámení poskytovatele Hamri Plus s.r.o., ze dne 03. listopadu 2015, toto 
potvrzení: Poskytovatel Hamri Plus s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Polní 411, 739 61 
Třinec, byl dne 01. prosince 2015 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na 
vyžádání je poskytována ode dne 01. října 2015 pod názvem TVkurzy.cz, umístěná na 
internetové adrese www.tvkurzy.cz. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele 4investor media s.r.o., ze dne 2. října 2015, 
doručeného Radě dne 7. října 2015, toto potvrzení: Poskytovatel 4investor media s.r.o., 
IČ: 027 39 984, se sídlem Hlučín, Mírové náměstí 5/5, PSČ 748 01, byl dne 1. prosince 
2015 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode 
dne 1. 11. 2015 pod názvem XX Passion, umístěná na internetové adrese 
www.xxpassion.com.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemné žádosti společnosti sledovanitv.cz s.r.o. ze dne 2. října 2015 toto sdělení: 
Společnost sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 970, se sídlem Brno, U vodárny 3032/2a, 
PSČ 616 00, nebyla Radou dne 1. prosince 2015 zapsána do Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

-  Rada vzala na vědomí změnu umístění služby TV Kralupy poskytovatele Město 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 002 36 977, se sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ 27101, z www.mestokralupy.cz/TV-Kralupy(Defaul.aspx na 
http://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/tv-kralupy/. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Sleduj divadlo umístěné na internetové adrese 
https://www.sledujdivadlo.cz/, společnosti Sleduj divadlo, s.r.o., IČ 3873706, se sídlem 
Praha, Radlická 3294/10, PSČ 15000, jakým způsobem plní povinnost dle § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý 
a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání www.dakr-
tv.cz poskytované společností TV PRODUKCE DAKR s.r.o., IČ: 28696921, se sídlem 
Most, Obchodní 41, PSČ 434 01. 

-  Rada se seznámila s analýzou služby umístěné na internetové adrese 
http://ekucharka.net poskytovatele Ing. Jaroslava Malatince, IČ 016 14 002, se sídlem 
Na Cihelně 326/8, Praha-Velká Chuchle, PSČ 159 00. Bylo shledáno, že služba je 
poskytována v souladu se zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání.  

 

V Praze dne 3. 12. 2015 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


