Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného dne 13. 12. 2011

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 23. zasedání
projednala 74 bodů programu. Dále se seznámila s 46 stíţnostmi diváků a
posluchačů, na základě nichţ vydala tři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o
zahájení jednoho správního řízení. Rada na svém 23. zasedání udělila licenci
k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu TV Pohoda
společnosti TP Pohoda s. r. o.; licence k provozování televizního vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů programů HBO (určeného pro
Polsko), HBO (určeného pro Maďarsko), HBO (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko,
Slovinsko, Srbsko a Černou Horu, Bosnu A Hercegovinu a Makedonii), HBO
(určeného pro Rumunsko a Moldávii), HBO (určeného pro Českou republiku a
Slovensko) společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., licence k provozování
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů programů HBO
Netherlands, HBO 2 Netherlands
a HBO 3 Netherlands společnosti HBO
Netherlands Channels s. r. o Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení
Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada projednala stav licenčního řízení sp. zn. 2011/394/CUN se soubory technických
parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice
94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, AZ Rádio, s. r. o.
IČ: 253 25 418 se sídlem Brno, Lidická 1005/23b, PSČ 602 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu MAGIC BRNO (licence Ru/116/04), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Znojmo město 3 102,7 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 44 108 obyvatel), toto
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli AZ Rádio, s. r. o. IČ: 253 25 418 se sídlem Brno,
Lidická 1005/23b, PSČ 602 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu MAGIC
BRNO (licence Ru/116/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Znojmo město 3 102,7
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 03 32 / 48 51 34.
- 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 ţádosti provozovatele, AKJO. Media s. r.
o., IČ: 281 14 621 se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 370 01 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Gold (licence Ru/100/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Benešov město 95,8 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 20 607
obyvatel), toto rozhodnutí: Rada udělila provozovateli AKJO. Media s. r. o., IČ: 281 14
621 se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 370 01, souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Gold (licence Ru/100/01) spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
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přidělením kmitočtu Benešov město 95,8 MHz / 50 W: souřadnice WGS 84: 14 41 13 /
49 46 59.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s., IČ:
267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rock Rádio Šumava (licence č.j. Ru/287/00), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
vysílacího stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 91,8 MHz / 200 W ze souřadnice
WGS 84: 12E5236 / 50N1439 na 12E5212 / 50N1418, toto rozhodnutí; Rada udělila
provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova
794/6, PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio
Šumava (licence č.j. Ru/287/00), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně vysílacího stanoviště kmitočtu Karlovy
Vary sídliště 91,8 MHz / 200 W ze souřadnice WGS 84: 12E5236 / 50N1439 na
12E5212 / 50N1418, podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r. o. IČ:
158 91 283 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Evropa 2 – Morava,( licence č.j. Ru/31/99), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
vysílacího stanoviště kmitočtu Třinec město 104,2 MHz / 100 W ze souřadnice WGS 84:
18E4042 / 49N4006 na 18E4030 / 49N4009, toto rozhodnutí; Rada udělila provozovateli
EVROPA 2, spol. s r. o., IČ: 158 91 283 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ
120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 – Morava,(
licence č.j. Ru/31/99), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně vysílacího stanoviště kmitočtu Třinec
město 104,2 MHz / 100 W ze souřadnice WGS 84: 18E4042 / 49N4006 na 18E4030 /
49N4009, podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada sděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o., IČ: 261 45 430 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, ţe dle výsledku koordinace kmitočtu
Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním
provedeným Českým telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor natolik kvalitní a
významný, ţe je způsobilý být předmětem samostatného licenčního řízení. Proto
současně ţádá vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho podání i nadále povaţovat
za ţádost o změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. V opačném
případě bude Rada podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního řízení a správní
řízení vedené o změnu územního rozsahu vysílání zastaví.
- Rada schválila navrţený text sdělení a ţádosti o vyjádření pro provozovatele
BROADCAST MEDIA, s. r. o.
- Rada sděluje provozovateli MAX LOYD s. r. o. IČ: 25111671, se sídlem Praha 2,
Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, ţe dle výsledku koordinace kmitočtu Ostrava město
99,9 MHz / 100 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním provedeným
Českým telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor natolik kvalitní a významný,
ţe je způsobilý být předmětem samostatného licenčního řízení. Proto současně ţádá
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vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho podání i nadále povaţovat za ţádost o
změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. V opačném případě bude Rada
podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního řízení a správní řízení vedené o
změnu územního rozsahu vysílání zastaví.
- Rada schválila navrţený text sdělení a ţádosti o vyjádření pro provozovatele MAX
LOYD s. r. o.
- Rada sděluje provozovateli JOE Media s. r. o. IČ: 261 52 002, se sídlem Praha 4,
Branišovská 187/16, ţe dle výsledku koordinace kmitočtu Frýdek Místek 1 90,6 MHz /
100 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním provedeným Českým
telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor natolik kvalitní a významný, ţe je
způsobilý být předmětem samostatného licenčního řízení. Proto současně ţádá
vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho podání i nadále povaţovat za ţádost o
změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. V opačném případě bude Rada
podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního řízení a správní řízení vedené o
změnu územního rozsahu vysílání zastaví.
- Rada schválila navrţený text sdělení a ţádosti o vyjádření pro provozovatele JOE
Media s. r. o.
- Rada podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odmítla ţádost
společnosti Rádio Student, s. r. o. o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu
200 W z vysílacího stanoviště Děčín město 2, neboť byla doručena po stanovené lhůtě
a je v rozporu s vyhlášenými poţadavky.
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,7
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město 2.
- Rada udělila společnosti HELLAX spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 18/308, 743 01
Opava, identifikační číslo 43964753, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HELAX na kmitočtu 93,7 MHz o
vyzářeném výkonu 40 kW z vysílacího stanoviště Ostrava na dobu do 10. října 2025.
- Rada udělila společnosti RADIO PUBLIKUM spol. s r. o. se sídlem Bartošova 45, 760
01 Zlín, identifikační číslo 46968482, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program KISS PUBLIKUM na kmitočtu 90,3
MHz o vyzářeném výkonu 3,16 kW z vysílacího stanoviště Zlín, kmitočtu 96,5 MHz o
vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště, kmitočtu 98,9 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod a kmitočtu 88,5 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Vsetín na dobu do 10. října 2025.
- Rada udělila společnosti RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. se sídlem Štefánikova
38a/308, 612 00 Brno - Ponava, identifikační číslo 15547281, transformační licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II.
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program KISS
HÁDY na kmitočtu 88,3 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Brno,
kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko,
kmitočtu 89,4 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Boskovice,
kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Břeclav,
kmitočtu 89,0 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu
101,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hodonín, kmitočtu 107,7
MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Holý vrch, kmitočtu
90,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Svitavy, kmitočtu 92,4
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 88,7 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 104,1 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 90,9 MHz o
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vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Znojmo a kmitočtu 94,8 MHz o
vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště Ţďár nad Sázavou na dobu do 10.
října 2025.
- Rada zastavila s provozovatelem Frekvence 1, a. s., IČ: 49240226, se sídlem
Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, správní řízení zahájené z moci úřední, pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Dámský
klub s tématem „Sex za protisluţbu“ dne 10. února 2011 od 10:00 do 12:00 hodin na
programu FREKVENCE 1, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl
důvod správního řízení.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače na vyuţívání efektů troubení automobilů,
zvonění tramvají atp. v rámci reklam uváděných v rozhlasovém vysílání; Rada se
seznámila se stíţností posluchačky na vymazání diskuze k pořadům na webových
stránkách Českého rozhlasu; Rada se seznámila se stíţností posluchače na odvysílání
pořadu Dámský klub s názvem „Vzrušuje Vás dámské prádlo?“ na programu
FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stíţností posluchače na na práci moderátorů v
pořadu „Dobré ráno, Česko!“ vysílaného na programu ČRo 2 - Praha; Rada se
seznámila se stíţností posluchače na pořad „Příběhy 20. století“ vysílaného na
programu Rádio Česko; Rada se seznámila se stíţností posluchače na programovou
skladbu programu ČRo 1 – Radioţurnál.
- Rada se seznámila se stíţností na údajně klamavou reklamu společnosti
Elektrocentrum Dvořáček odvysílanou na programu FREKVENCE 1 dne 25. listopadu
2011 např. v 7:53:07 hodin a její analýzou a shledala, ţe k porušení zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, nedošlo.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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.), upozornila provozovatele rozhlasového vysílání Frekvence 1, a. s., IČ:
49240226, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00 na porušení zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. j), kterého se
dopustil tím, ţe na programu FREKVENCE 1 v pořadu Pressklub, vysílaném dne 19.
listopadu 2011 od 17:00 hodin zařadil vulgarismus „sráči“ čímţ porušil povinnost
ukládající nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné;
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače na nevyváţené zpravodajství odvysílané
dne 25. října 2011 v 17:30 hodin na programu ČRo 1 - Radioţurnál a jeho analýzou a
shledala, ţe nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz Plzeň) dne 28.
listopadu 2011, DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. (program Kiss Delta; 92,9 MHz
Mladá Boleslav) dne 28. listopadu 2011, AKJO Media s. r. o. (program Rock Radio
Gold; 99,7 MHz České Budějovice) dne 28. listopadu 2011, Frekvence 1, a. s. (program
FREKVENCE 1; 94,1 MHz České Budějovice) 28. listopadu 2011, Rádio Bohemia, spol.
s r. o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 28. listopadu 2011, MAX LOYD, s. r. o.
(program DANCE RADIO; 89,0 MHz Praha-ÚTB) a BROADCAST MEDIA, s. r. o.
(Radio Beat; 101,2 MHz České Budějovice) dne 8. srpna 2011 a shledala, ţe
provozovatelé odvysílali své rozhlasové programy v souladu se zákonem o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 231/2001 a zákonem o regulaci reklamy,
zákon č. 40/1995 Sb,
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele LONDA spol. s r. o. o překáţkách
bránících ve vysílání na souborech technických parametrů Ostředek 106,8 MHz/25 W,
Psáře EXIT 90,1 MHz/50W a Psáře EXIT 107,9 MHz/25W přidělených v rámci řízení o
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změnu územního rozsahu vysílání a se ţádostí o odklad zahájení vysílání z těchto
souborů technických parametrů.
- Rada se obrátí s dotazem na Český telekomunikační úřad, zda povaţuje případné
nevysílání na přidělených souborech technických parametrů provozovatele LONDA
spol. s r. o. za neefektivní vyuţívání přidělených kmitočtů a zda moţnou technickou
překáţkou (ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) pro zahájení
vysílání představují důvody uvedené provozovatelem v ţádosti.
- Rada sděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., ţe nelze prodluţovat zákonné lhůty
pro zahájení vysílání, a dále ho informuje, ţe jím uvaţovaná lhůta se dotýká jiného typu
řízení. Součástí tohoto sdělení je také upozornění na riziko omezení souboru
technických parametrů ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TP Pohoda s. r. o., IČ 26852683, se sídlem
Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na 12 let; název (označení) programu: TV Pohoda; základní
programová specifikace: program koncipovaný pro rodiny - pořad pro rodiny, pořad pro
děti či školáky či teenagery, dokument, zábavný pořad, soutěţní pořad, diskuzní pořad,
magazín, rubrika, pořad s obsahem interaktivních prvků, pořad o sportu či trávení
volného času, kontaktní pořad, pořad s prvky reality show, stručná forma zpravodajství
a další typy pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání:
denně minimálně 16 hodin; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne
9. listopadu 2011, č.j. 8812, ve znění podání ze dne 14. listopadu 2011, č.j. 8960 a
upřesnění ze dne 13. prosince 2011, č.j. 10314.
- Rada udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO (určeného pro Polsko); základní
programová specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny
diváků a zaměřený na produkci Hollywoodských studií; časový rozsah vysílání: 20 - 24
hodin denně; hlavní jazyk vysílání: polština; výčet států, na jejichţ území má být vysílání
zcela nebo převáţně směřováno: Polsko; v rozsahu dle ţádosti doručené dne 15.
listopadu 2011, č.j. 9036.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO se základní programovou
specifikací: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a
zaměřený na produkci Hollywoodských studií, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území
je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Polsko.
- Rada udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO (určený pro Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Makedonii);
základní programová specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny
skupiny diváků a zaměřený na produkci Hollywoodských studií; časový rozsah vysílání:
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18 - 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: chorvatština; výčet států, na jejichţ území má
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie; v rozsahu dle ţádosti doručené
dne 15. listopadu 2011, č.j. 9038.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO se základní programovou
specifikací: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a
zaměřený na produkci Hollywoodských studií, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichţ
území je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Bulharsko.
- Rada udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO (určený pro Rumunsko a
Moldávii); základní programová specifikace: placený filmový televizní program určený
pro všechny skupiny diváků a zaměřený na produkci Hollywoodských studií; časový
rozsah vysílání: 18 - 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: rumunština; výčet států, na
jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Rumunsko a Moldávie; v
rozsahu dle ţádosti doručené dne 15. listopadu 2011, č.j. 9035.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO se základní programovou
specifikací: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a
zaměřený na produkci Hollywoodských studií, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichţ
území je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Rumunsko.
- Rada udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ / 614 66 786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů; označení (název) programu: HBO (určený pro Maďarsko); základní
programová specifikace: Placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny
diváků a zaměřený na produkci Hollywoodských studií; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; hlavní jazyk vysílání: maďarština; výčet států, na jejichţ území má být vysílání
zcela nebo převáţně směřováno: Maďarsko; na dobu 12 let od právní moci tohoto
rozhodnutí dle ţádosti ze dne 15. listopadu 2011, č.j.: 9037.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Maďarsko, na
jehoţ území je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence
společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ / 614 66 786, se sídlem Jankovcova
1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO (určený pro
Maďarsko) šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní
programovou specifikací: Placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny
diváků a zaměřený na produkci Hollywoodských studií.
- Rada udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ / 614 66 786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů; označení (název) programu: HBO (určený pro Českou republiku a Slovensko);
základní programová specifikace: Filmový televizní program; časový rozsah vysílání: 18
- 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; výčet států, na jejichţ území má být
vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; na
dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí dle ţádosti ze dne 15. listopadu 2011, č.j.:
9034 ve znění upřesnění ze dne 22. listopadu 2011, č.j.: 9276.
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- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území je
televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno (mimo ČR), tj. regulační orgán
Slovenské republiky, o udělení licence společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o.,
IČ / 614 66 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, k televiznímu
vysílání programu HBO (určený pro Českou republiku a Slovensko) šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací:
Filmový televizní program.
- Rada udělila společnosti HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ dosud nepřiděleno,
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO 2 Netherlands;
základní programová specifikace: televizní program zaměřený na americkou produkci
filmů a seriálů; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
holandština; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně
směřováno: Nizozemí; v rozsahu dle ţádosti doručené dne 24. listopadu 2011, č.j.
9384, ve znění upřesnění ze dne 28. listopadu 2011, č.j. 9502.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ dosud nepřiděleno, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 2 Netherlands
se základní programovou specifikací: televizní program zaměřený na americkou
produkci filmů a seriálů, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území je televizní vysílání
zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Nizozemí.
- Rada udělila společnosti HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ dosud nepřiděleno,
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO 3 Netherllands
(určený pro Nizozemí); základní programová specifikace: televizní program zaměřený
na americkou produkci filmů a seriálů; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní
jazyk vysílání: holandština; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo
převáţně směřováno: Nizozemí; v rozsahu dle ţádosti doručené dne 24. listopadu
2011, č.j. 9382, ve znění upřesnění ze dne 28. listopadu 2011, č.j. 9503.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ dosud nepřiděleno, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 3 Netherllands
se základní programovou specifikací:televizní program zaměřený na americkou
produkci filmů a seriálů, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území je televizní vysílání
zcela nebo převáţně směřováno, tj.:Nizozemí.
- Rada udělila společnosti HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ / dosud nepřiděleno,
se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Netherlands; základní programová
specifikace: Televizní program zaměřený na americkou produkci filmů a seriálů; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: holandština; výčet států, na
jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Nizozemí; identifikace
přenosového systému: vysílání prostřednictvím mezinárodních soukromých
pronajímaných okruhů z Budapešti společnosti TeliaSonera International Carrier
Hungaria LLC; informace o přístupu k vysílání: prostřednictvím set top boxů dodaných
provozovateli převzatého vysílání; dle ţádosti ze dne 24. listopadu 2011, č.j.: 9383 ve
znění upřesnění ze dne 25. listopadu 2011 č.j.: 9501.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území je
televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj. Nizozemí o udělení licence
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společnosti HBO Netherlands Channels s. r. o., IČ dosud nepřiděleno, se sídlem Praha
7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 k televiznímu vysílání programu HBO Netherlands
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Televizní program zaměřený na americkou produkci filmů a seriálů.
- Rada udělila dle § 21 odst, 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FTV Prima,
spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, souhlas se
změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn. 2008/364/cun/FTV k
provozování vysílání programu Prima love prostřednictvím pozemních vysílačů,
spočívající ve změně licenčních podmínek týkajících se připojování provozovatelů
regionálního televiznínho vysílání s účinností od 1. ledna 2012, dle ţádosti č.j. 8470, ve
znění doplnění č.j. 9807 a č.j. 9972.
- Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli TV
MORAVA, s. r. o. IČ: 25826841, se sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00,
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. Ru/196/99 k
provozování zemského regionálního televizního vysílání programu R1 MORAVA,
spočívající ve změně licenčních podmínek a vysílacích časů dle ţádosti ze dne 1.
listopadu 2011, č.j. 8614.
- Rada zastavila dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s
provozovatelem ZAK TV s. r. o., IČ: 64835669, se sdílem Plzeň, Prokopova 26, okres
Plzeň-město, PSČ 301 00, o změně licenčních podmínek licence č. Ru/32/97, neboť
ţadatel vzal svou ţádost zpět.
- Rada zastavila dle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., ve spojení s § 5
odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., správní řízení s provozovatelem GENUS TV a. s., IČ:
48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ: 460 01, o změně licenčních
podmínek licence č. Ru/35/96, neboť ţadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní
poplatek, k jehoţ zaplacení byl v řízení povinen
- Rada zastavila dle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., ve spojení s § 5
odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., správní řízení s provozovatelem TV LYRA s. r. o., IČ:
43225292, se sídlem Děčín 23, Popovická 32, PSČ 405 02, o změně licenčních
podmínek licence č. Ru/212/97, neboť ţadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní
poplatek, k jehoţ zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli
GENUS TV a. s., IČ: 48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ: 460 01,
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. Ru/35/96 spočívající ve
změně seznamu akcionářů převedením akcií ve vlastnictví společnosti REGIO MEDIA
a. s., IČ: 26063778, na dosavadního akcionáře S group holding a. s., IČ: 27334121, a
ve změně licenčních podmínek dle ţádosti provozovatele ze dne 30. listopadu 2011 (č.j.
9642).
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele GENUS TV a. s., IČ: 48291927, se
sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ: 460 01, o ukončení vysílání na sdílených
kmitočtech s účinností od 1. ledna 2012, s tím, ţe provozovatel se od tohoto data
nebude připojovat do vysílání programu Prima love provozovatele FTV Prima, spol. s r.
o. ani do jiného programu uvedeného provozovatele vysílání.
- Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. b), d) a e) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli
ZAK TV s. r. o., IČ: 64835669, se sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ
301 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. Ru/32/97 k
provozování zemského regionálního televizního vysílání programu R1 ZAK, spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání dle diagramu vyuţití rádiových kmitočtů na
základě stanoviska ČTÚ ze dne 7. prosince 2011, č.j. 9909, se změnou časového
rozsahu vysílání, licenčních podmínek a vkladu jednotlivých společníků a seznamu
společníků dle ţádosti ze dne 2. prosince 2011, č.j. 9657 a 9658.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ZAK TV s. r. o., IČ: 64835669, se
sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, o ukončení vysílání na

8

sdílených kmitočtech s účinností od 1. ledna 2012, s tím, ţe provozovatel se od tohoto
data nebude připojovat do vysílání programu Prima love provozovatele FTV Prima, spol.
s r. o. ani do jiného programu uvedeného provozovatele vysílání.
- Rada prodlouţila ţadateli, společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o., v souladu s
ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. lhůtu k vyjádření ve věci podmínek
stanovení územního rozsahu zemského digitálního televizního vysílání programu
POLAR Nový Jičín šířeného prostřednictvím vysílačů s poţadovaným územním
rozsahem vysílání Nový Jičín dle stanoviska ČTÚ, do 20. prosince 2011.
- Rada prodlouţila ţadateli, společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o., v souladu s
ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k vyjádření ve věci podmínek
stanovení územního rozsahu zemského digitálního televizního vysílání programu
POLAR šířeného prostřednictvím vysílačů s poţadovaným územním rozsahem vysílání
Moravskoslezský kraj dle stanoviska ČTÚ, do 20. prosince 2011.
- Rada udělila dle § 21 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli
GENUS TV a. s., IČ: 48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ: 460 01,
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č. Ru/35/96 k
provozování zemského regionálního televizního vysílání programu R1 GENUS,
spočívající ve změně názvu programu na: GENUS PLUS, změně územního rozsahu
vysílání dle diagramu vyuţití rádiových kmitočtů na základě stanoviska ČTÚ ze dne 6.
prosince 2012, č.j. 9908, se změnou časového rozsahu vysílání a licenčních podmínek,
dle ţádosti ze dne 22. listopadu 2011, č.j. 9435 a 9434.
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele GENUS TV a. s., IČ: 48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9,
PSČ: 460 01, o změně předsedy představenstva. Z funkce předsedy představenstva byl
odvolán Ing. Vladimír Pořízek a nově byl jmenován Ing. Martin Valkovič.
- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62 (licence sp. zn. 2010/602/zem/MTV ze dne 3. srpna
2010) souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně výčtu států programu Nickelodeon HD, a to tak,
ţe dosavadní výčet států bude nahrazen výčtem států novým: Polsko, Belgie, Izrael,
Lotyšsko, Litva, Estonsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Švýcarsko,
Irsko, Nizozemí, Španělsko, Maďarsko, Albánie, Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko,
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Makedonie,
Moldávie, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Tádţikistán,
Turkmenistán, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán, Alţírsko, Benin, Burkina Faso, Burundi,
Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeţí slonoviny,
Demokratická republika Kongo (dříve Zair), Dţibutsko, Egypt, Rovníková Guinea,
Eritrea, Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Libérie, Madagaskar,
Mali, Mauricius, Mayotte, Niger, Nigérie, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův
ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Svatá Helena, Tanzanie & Zanzibar, Gambie,
Togo, Uganda, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibie, Jihoafrická
republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe; b) ve změně programové skladby programu
Nickelodeon HD, a to jejím nahrazením novým zněním v rozsahu ţádosti ze dne 22.
listopadu 2011, č.j.: 9233.
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, (vyjma České
republiky): Belgie, Bulharska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Německa, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska,
na jejichţ území bude televizní vysílání programu Nickelodeon HD provozovatele MTV
NETWORKS s. r. o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62,
zcela nebo převáţně směřováno; informace o programu: licence sp. zn.
2010/602/zem/MTV ze dne 3. srpna 2010, platnost licence do 16. srpna 2022; označení
(název) programu: Nickelodeon HD; základní programová specifikace: Všeobecně
zábavný televizní program zaměřený na americkou tvorbu pořadů pro děti vysílaný ve
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vysokém rozlišení; hlavní jazyk vysílání: angličtina; dle podání ze dne 22. listopadu
2011, č.j.: 9233.
- Rada zaregistrovala právnickou osobu RTI cz s. r. o., IČ 252 24 905, se sídlem
Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň, PSČ 301 00, jako provozovatele převzatého
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému T – DAB
v pásmu III. a L – bandu; územní rozsah vysílání dle diagramu vyuţití rádiových
kmitočtů pro kraj Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský a město Prahu na základě
stanoviska ČTÚ ze dne 6. prosince 2011, č.j. 9783, v příloze o 1 listu; programová
nabídka – české rozhlasové programy: ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, ČRo Wave, ČRo
Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, ČRo region, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary,
ČRo České Budějovice, BBC, Rádio Proglas, Gama Rádio dle přihlášky k registraci ze
dne 25. října 2011, č.j.: 8307 ve znění upřesnění ze dne 15. listopadu 2011, č. j.: 9016.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Rio Media a. s., IČ 282 16 733, se
sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 2124/30, PSČ 190 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j. zem/8157/08, spis. zn.:
2008/1537/zem/RIO, ze dne 16. prosince 2008, spočívající ve změně programové
nabídky (zařazení nových převzatých programů: české - FILMpro, LOCAL TV Plus,
Městský informační kanál (MIK), Městský infomační kanál Prostějov (PIK), Info tvm,
televize slovácko, (TIK) Televizní informační kanál Bohumín, POLAR, Retro Music
Television, Nickelodeon European; zahraniční: TV8, Viasat Nature (CEE); a změna
časového rozsahu vysílání erotických programů Blue Hustler, DARING!TV, Hustler TV,
Playboy TV, Private Spice, The Adult Channel na 24 hodin denně s tím, ţe vysílání
těchto programů bude zajištěno v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v rozsahu dle podání
doručeného Radě dne 31. října 2011, č.j. 8442, ve znění upřesnění doručeného dne
30.listopadu 2011, č. 9550.
- Rada zrušila podle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli Evkanet, s. r.
o., IČ 26856018, se sídlem Ostrava, Poruba, Hl. třída 1063, PSČ 708 00, registraci č.j.
zem/7224/07, spis. zn.:, 2007/529/zem/EVK ze dne 10. července 2007, na jeho ţádost
ke dni 1. prosince 2011, dle podání ze dne 1. prosince 2011, doručeného Radě dne 2.
prosince 2011, č.j. 9660.
- Rada zaregistrovala provozovateli UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se
sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j. Rg/97/99 ze
dne 5. 10. 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
zahraniční (ruské) televizní programy, a to: Channel One Russia Worldwide (Pervyj
kanal Vsemirnaja ceť), Dom Kino, Muzika Pervogo, Vremja: dalekoe i blizkoe a Karusel
(Detsko-junoščeskij telekanal Karusel), dle podání doručeného Radě dne 28. listopadu
2011, č.j. 9433.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a. s., IČ
00562262, se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uváděných v přihlášce o registraci, č.j.
Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím
rozšíření o český televizní program Prima family (provozovatele FTV Prima, spol. s r.
o.), dle podání doručeného Radě dne 28. listopadu 2011, č.j. 9433.
- Rada se seznámila s podáním provozovatelů (společností RTA ZLÍN, s. r. o., RTA
JIŢNÍ MORAVA, a. s., RTA JIŢNÍ ČECHY, s. r. o. RTA OSTRAVA s. r. o., RTA
VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o.) regionálního televizního vysílání v sítí RTA, zastoupených
AK Mgr. Mojmír Náplava, doručeným Radě dne 9. prosince 2011, č.j. 9963.
- Rada se seznámila s analýzou informování o průběhu kongresu ODS a sněmu TOP
09 na programu ČT24 ve dnech 22. a 23. října 2011.
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- 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 CABTEL
mont Zlín s. r. o., se sídlem Školní 234, 763 15 Slušovice, IČO: 60696346, správní
řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, ţe na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání
programů Infokanál Prusinovice, Infokanál Slopné, Infokanál Sehradice, Infokanál
Soběchleby a Infokanál Újezd u Valašských Klobouk v odvysílané podobě a náleţité
technické kvalitě, jelikoţ místo kontinuálních úseků vysílání zaslal pouze prezentace ve
formátu Microsoft Power Point, v pracovní podobě včetně údajně neodvysílaných oken,
a tento materiál tedy neumoţňuje komplexní zhodnocení daného úseku vysílání z
hlediska dodrţování povinností stanovených zákonem č.231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele CABTEL mont Zlín s. r. o., se sídlem Školní 234, 763 15 Slušovice, IČO:
60696346, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 28. listopadu 2011 neposkytoval divákům programů Infokanál
Prusinovice, Infokanál Slopné, Infokanál Sehradice, Infokanál Soběchleby a Infokanál
Újezd u Valašských Klobouk snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada 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, upozornila
provozovatele TV Osoblaha s. r. o. se sídlem Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ:
25849875, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe zapůjčil záznam vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha z časového
období od 2. září 2011 0:00 hodin do 4. září 2011 24:00 hodin ve formátu pdf, který není
záznamem vysílání programu v odvysílané podobě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 10
dní 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, upozornila
provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo (IČ: 29045029, sídlo: K nádraţí 19/3,
190 15 Praha 9 – Satalice) na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe na výzvu Rady o zapůjčení záznamů vysílání programu
Harmonie TV ze dnů 29. a 30. září 2011 jednak zapůjčil jen záznamy z 30 září 2011, a
dále tyto záznamy nebyly zapůjčeny v náleţité technické kvalitě a v odvysílané podobě.
Nevyhovující vlastnosti měly záznamy proto, ţe záznam úvodního úseku vysílání ze
dne 30. září 2011 o délce 1:31 hodiny měl poruchu zvuku, dále proto, ţe záznam byl
uloţen s nízkým obrazovým rozlišením 320x240 bodů, které je příliš vzdáleno
odvysílané podobě programu, a proto, ţe podstatná část záznamů vysílání měla
geometricky zdeformovaný obraz. Rada stanovila lhůtu k nápravě 14 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, upozornila
provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo (IČ: 29045029, sídlo: K nádraţí 19/3,
190 15 Praha 9 – Satalice) na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 30. září 2011 na programu Harmonie TV v úseku mezi 10:00 a
11:00 hodin odvysílal teleshopping v rozsahu 12 minut 59 vteřin, a čas vyhrazený
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reklamě a teleshoppingovým šotům v této vysílací hodině tak přesáhl povolené
maximum 12 minut. Rada stanovila lhůtu k nápravě 14 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, upozornila
provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo (IČ: 29045029, sídlo: K nádraţí 19/3,
190 15 Praha 9 – Satalice) na porušení povinností pro sponzorování, kterého se
dopustil tím, ţe v rozporu s § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. označil jako
sponzorovaný teleshoppingový blok Pojišťovna zdraví, odvysílaný dne 30. září 2011 ve
20:08 hodin na programu Harmonie TV, přestoţe zákon č. 231/2001 Sb. umoţňuje
sponzorovat pouze pořady a programy, nikoli obchodní sdělení. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 14 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, upozornila
provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo (IČ: 29045029, sídlo: K nádraţí 19/3,
190 15 Praha 9 – Satalice) na porušení ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., které ukládá povinnost, aby při sponzorování programů a pořadů osobami, jejichţ
předmět činnosti zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků nebo léčebné
postupy, bylo propagováno pouze jméno nebo název sponzora nebo jeho obraz na
veřejnosti, avšak aby nebyly propagovány léčivé přípravky nebo léčebné postupy
vázané v České republice na lékařský předpis, a to tím, ţe v označení sponzora,
umístěném do vysílání na konci teleshoppingového bloku Pojišťovna zdraví,
odvysílaného dne 30. září 2011 ve 20:08 hodin na programu Harmonie TV, byla
propagována vakcína ADACEL (proti tetanu, záškrtu a černému kašli). Rada stanovila
lhůtu k nápravě 14 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, upozornila
provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo (IČ: 29045029, sídlo: K nádraţí 19/3,
190 15 Praha 9 – Satalice) na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe dne 30. září 2011 neposkytoval divákům programu Harmonie
TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV Hungary
z časového období 30. září 2011 od 13:00 hodin – 1. října do 00:01 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu VIVA Hungary
z časového období 30. září 2011 od 13:00 hodin – 1. října do 00:01 hodin.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. na výzvu Rady k
zapůjčení záznamu programu VH 1 Polska.
- 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, upozornila
provozovatele Českomoravská televizní, s. r. o., se sídlem Kříţová 111/2, 586 01
Jihlava, IČ: 26032660, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe na vyţádání nezapůjčil Radě záznam vysílání programu
Vysočina TV z časového období 3. října 2010 od 00.00 hodin – 5. října 2010 do 00.00
hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 9. Listopadu – 3. prosince 2011: FTV Prima, spol. s r. o./Prima
COOL – Za kačku svlíkačku, 30. října 2011 v 1:50 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima
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televize – Zprávy TV Prima, reportáţ Podmínky studia na Vysoké škole ekonomické v
Praze prověří ministerstvo školství, 4. října 2011 v 18:55 hodin; CET 21 spol. s r.
o./Nova Cinema – Zachraňte vojína Ryana, 20. listopadu 2011 ve 20:00 hodin; Česká
televize/ČT1 – Rybí legendy Jakuba Vágnera, 2. listopadu 2011 ve 21:00 hodin; Tesco
Stores ČR, a. s./různé programy – reklamní kampaň společnosti Tesco;
GlaxoSmithKline, s. r. o./různé programy – reklamní spoty společnosti Zentiva k. s.
Paralen Grip Chřipka a Kašel; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize – Česko
Slovensko má talent, 16. října 2011 ve 20:00 hodin; Česká televize/bez specifikace
programu – referování o demonstracích 17. listopadu; Česká televize/ČT1 – Události,
reportáţní pokrytí praţské demonstrace 17. listopadu, 17. listopadu 2011 v 19:00 hodin;
Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT, téma Privatizace nemocnice v Brandýse nad
Labem, 12. září 2011 ve 21:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT, téma
Hospodaření privatizovaných nemocnic ve Středočeském kraji, 31. října 2011 ve 21:30
hodin; Česká televize/ČT1 a ČT2 – dvě podání k programovým záměrům ČT; Česká
televize/ČT1 a ČT2 – přesun Večerníčku z ČT1 na ČT2; Česká televize/ČT1 – 11
podání k pořadu Studio Kamarád, 27. listopadu 2011 v 7:30 hodin; Televize
obecně/různé programy – hlasitost zvuku obecně; FTV Prima, spol. s r. o./Prima
televize – sponzorský vzkaz Psí sádlo Dr. Weiss, 27. listopadu 2011 v 11:45 hodin;
Různí provozovatelé/různé programy – různé neduhy reklamy obecně; Česká
televize/ČT2 – Ta naše povaha česká, podtitul Trochu jiná „superstar“, 3. listopadu 2011
ve 20:55 hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklama na produkt Kofola
bylinková; FTV Prima, spol. s r. o./Prima COOL – upoutávka na seriál Dexter bez
konkretizace; Barrandov Televizní Studio a. s./Televize Barrandov – Splněné sny, 2.
prosince 2011 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema – Válka světů, 1.
prosince 2011 ve 20:00 hodin; Česká televize/bez specifikace programu – spot s
muţem provádějícím resuscitaci na hřbitově; Různí provozovatelé/různé programy – tři
podání k osvětové kampani Vaše dítě, Vaše televize, Vaše zodpovědnost.
- 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, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem 18000 Praha 8 - Libeň,
Na Ţertvách 24/132, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Za kačku svlíkačku dne 30. října 2011 v 1:50 hodin na programu
Prima COOL se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
snadno rozeznatelné; u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí
vysílání, spočívající v tom, ţe moderátorka na konci pořadu (čas 59:41-59:49 od
začátku) pronesla: „Tak, já se s vámi hezky loučím a volejte, volejte, volejte na erotický
linky dál, protoţe jsou tam pro vás dvacet čtyři hodin denně.“, čímţ dala divákům
informaci, ţe telefonní číslo, které bylo po celou dobu vysílání pořadu zobrazeno v
titulku jako linka pro interaktivní spojení diváků, bude fungovat i po skončení pořadu, a
to jako erotická telefonní linka, respektive ţe tak funguje 24 hodin denně. Toto
upozornění moderátorky pořadu na moţnost celodenního vyuţití zpoplatněné telefonní
linky je nutné povaţovat za reklamu, resp. teleshopping, pro jinou sluţbu neţ je
interaktivní linka pro diváky pořadu, která by měla být řádně oddělena od ostatních částí
vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem 18000 Praha 8 - Libeň,
Na Ţertvách 24/132, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáţe Podmínky studia na Vysoké škole
ekonomické v Praze prověří ministerstvo školství dne 4. října 2011 v 18:55 hodin na
programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských
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a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a
zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná
politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
ţivotě, spočívající v tom, ţe reportáţ neinformovala o úloze děkana NF VŠE v Praze při
převodu kreditových poukázek od jednoho studenta na jiného. Divák tak z reportáţe
získal jen dílčí a neúplné informace o situaci při převodu kreditových poukázek na NF
VŠE v Praze. Provozovatel se tímto útrţkovitým informováním významným způsobem
dopustil porušení zásad objektivity a vyváţenosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpis (dále jen
zákon č. 40/1995 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ţádá Zentiva k. s., se sídlem U kabelovny 130, 10237 Praha
10 - Dolní Měcholupy, IČ: 49240030, o podání vysvětlení k podané stíţnosti ze dne 1.
12. 2011 vztahující se k reklamní kampani na produkty Paralen Grip Chřipka a Kašel.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto usnesení: Rada zastavila s
provozovatelem CET 21 spol. s. r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého náměstí
1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Sex ve
městě dne 7. května 2011 od 20:00 hodin na programu Nova, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto usnesení: Rada dle § 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.), upozornila
provozovatele CET 21 spol. s. r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého náměstí
1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysíláním pořadu Sex ve městě dne 7. května 2011 od 20:00 hodin na
programu Nova, který obsahoval v časech 00:36, 02:06 a 02:22 (stopáţ od začátku
pořadu) explicitní sexuální scény a v čase 02:23 (stopáţ od počátku pořadu) explicitní
nahotu se dopustil ohroţení zejména mravního vývoj dětí a mladistvých. Inkriminované
scény mají značný potenciál vyvolat především u dětí předčasný zájem o sexuální
oblast a narušit tak zdravý přirozený vývoj v oblasti chápání a vnímání sexuality.
Provozovatel se tak 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. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2011
č.j. 8 As 82/2011 - 74, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 10A 268/2010, jímţ bylo zrušeno
rozhodnutí Rady ze dne 24. 8. 2010 sp. zn. 2008/865/HOL/CET čj. LOJ/2930/2010,
kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 5 x 50 000,- Kč
pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení
sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 1-5), které obsahovalo reklamní prvky,
zejména ve formě příběhu navozujícím v divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé
oblečení, bílé vybavení domácnosti, atd.), celkového pobízivého charakteru a důrazem
na účinky atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a "citlivý", a které nebylo rozeznatelné
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a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 13.
prosince 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ:
458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit odvysíláním označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 1) dne
17. ledna 2008 od 20:11:53 hodin na programu Nova; označení sponzora Persil,
produkt Sensitive (mutace 2) dne 17. ledna 2008 od 20:29:26 hodin na programu Nova,
označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 3) dne 17. ledna 2008 od 20:35:04
hodin na programu Nova; označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 4) dne
17. ledna 2008 od 21:18:25 hodin na programu Nova a označení sponzora Persil,
produkt Sensitive (mutace 5) dne 31. ledna 2008 od 20:27:38 hodin na programu Nova,
neboť uplynula jednoletá prekluzivní lhůta dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00
456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného
správního deliktu, odvysíláním označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 1)
dne 17. ledna 2008 od 20:11:53 hodin na programu Nova; označení sponzora Persil,
produkt Sensitive (mutace 2) dne 17. ledna 2008 od 20:29:26 hodin na programu Nova,
označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 3) dne 17. ledna 2008 od 20:35:04
hodin na programu Nova; označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 4) dne
17. ledna 2008 od 21:18:25 hodin na programu Nova a označení sponzora Persil,
produkt Sensitive (mutace 5) dne 31. ledna 2008 od 20:27:38 hodin na programu Nova,
které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě příběhu navozujícím v divákovi
pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení domácnosti, atd.), celkového
pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a
"citlivý", přičemţ takto naplnilo definici reklamy, aniţ by jako reklama bylo ve vysílání
rozeznatelné a řádně oddělené od ostatních částí programu. Rada provozovateli
televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2011
č.j. 8 As 68/2011-98, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.
března 2011 č.j. 7A 93/2010, který zamítl ţalobu na zrušení správního rozhodnutí Rady
ze dne 20.10.2010, sp.zn.: 2009/809/LOJ/CET, č.j. LOJ/102/2009, jímţ byla
provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., platném v době spáchání
jiného správního deliktu, neboť odvysíláním reklamy Nurofen, produkt Rapid capsules
(sponzor pořadu, mutace 1), dne 5. května 2009 ve 20:10:23 hodin na programu Nova,
porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 109/2011 ze
dne 6. 103. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského soudu v Praze 8 Ca
180/2008, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/1405/08 ze dne 7. 11. 2007 o
uloţení pokuty ve výši 1 830 000,-Kč společnosti Simply You a. s., pro porušení § 5d
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 26. 1. 2006, ke kterému došlo odvysíláním
reklamy na přípravek Arginmax (kód F188, mutace 6, délka spotu 30 s), premiérově dne
3. srpna 2006 v 15:02:53 hodin na programu Prima televize.
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- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2011 č.j. 9
A 61/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn. 2010/674/LOJ/ČTV,
č.j. LOJ/3576/2010 ze dne 5. 10. 2010, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena
sankce ve výši 100.000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Nutnost, nebo obchod s kamarády? dne
11. dubna 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1, jeţ obsahoval nepodloţeně hanlivá a
zavádějící označení "šedá eminence", či "kmotři ODS" a odkazy na v reportáţi blíţe
neosvětlené kauzy, které dával do vzájemných neodargumentovaných souvislostí, se
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 14. září 2011 č.j. 9 A 61/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.
zn. 2010/674/LOJ/ČTV, č.j. LOJ/3576/2010 ze dne 5. 10. 2010, jímţ byla provozovateli
Česká televize uloţena sankce ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Nutnost, nebo
obchod s kamarády? dne 11. dubna 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1, jeţ
obsahoval nepodloţeně hanlivá a zavádějící označení "šedá eminence", či "kmotři
ODS" a odkazy na v reportáţi blíţe neosvětlené kauzy, které dával do vzájemných
neodargumentovaných souvislostí, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváţenosti.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2011
č.j. 10A 318/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2008, č.j.
sot/6364/08, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 200 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním záběrů týraného chlapce z Kuřimi v pořadu Události dne 10.1.2008 od
19:00 hodin na programu ČT1 a v pořadu 168 hodin dne 13.1.2008 na programu ČT1.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 13.
prosince 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem vysílání, Česká televize,
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha, správní
řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe dne 10. ledna 2008 od 19:00 hodin v pořadu
Události na programu ČT1 a dne 13. ledna 2008 od 21:45 hodin v pořadu 168 hodin na
programu ČT1 odvysílal záběry "týraného chlapce v Kuřimi", neboť porušení zákona
nebylo prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2011 č.j. 7
A 52/2010, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 6. 10. 2009 sp. zn.:
2009/717/LOJ/ČTV č.j. LOJ/97/2009, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena
sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora CK Intact Velké Meziříčí (sponzor
pořadu, mutace 1) dne 16. března 2009 v 06:10:10 hodin na programu ČT1, které bylo
reklamou, ale jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné a oddělené.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené
z moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním označení sponzora CK Intact Velké Meziříčí (sponzor počasí, mutace 1) s
premiérou dne 16. března 2009 v 06:10:10 hodin na programu ČT1, neboť porušení
zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení.
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- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu ze dne 27. října 2011 č.j. 8 A
220/2010 – 48, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. 6 . 2010 č.j.
LOJ/2221/2010, sp. zn. 2009/110/HOL/CET, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s r. o.
udělena sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení RIMMEL, produkt Volume Flash
Mousse (sponzor pořadu, mutace 1), dne 6. září 2008 v 08:50:56 hodin na programu
Nova, které naplňuje definiční znaky reklamy, ale nebylo zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově odděleno od ostatních částí programu.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu ze dne
27. října 2011 č.j. 8 A 220/2010 – 48, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze
dne 8. 6 . 2010 č.j. LOJ/2221/2010, sp. zn. 2009/110/HOL/CET, jímţ byla účastníkovi
řízení CET 21 spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení RIMMEL, produkt
Volume Flash Mousse (sponzor pořadu, mutace 1), dne 6. září 2008 v 08:50:56 hodin
na programu Nova, které naplňuje definiční znaky reklamy, ale nebylo zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově odděleno od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 38/2009 ze dne
12. 10. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26.8.2008, č.j. had/8098/08,
sp. zn. 2008/881/had/REC, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 500 000,- Kč pro porušení
§ 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
humánní volně prodejný léčivý přípravek Strepsils, produkt med a citron, reklamní spot
(mutace 2, délka spotu 30 sekund), premiérově dne 1.1.2008 v 11:59:04 hodin na
programu Nova.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č. j. 9 Ca 38/2009 ze dne 12. 10. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
26.8.2008, č.j. had/8098/08, sp. zn. 2008/881/had/REC, jímţ byla uloţena pokuta ve
výši 500 000,- Kč pro porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému
došlo odvysíláním reklamy na humánní volně prodejný léčivý přípravek Strepsils,
produkt med a citron, reklamní spot (mutace 2, délka spotu 30 sekund), premiérově dne
1.1.2008 v 11:59:04 hodin na programu Nova.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3 A 171/2011 ze dne
3. 11. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. had/1656/2011, sp. zn.
2009/1241/had/CET, jímţ byla uloţena provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokuta ve výši
100 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf (sponzor pořadu, mutace
10), s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na programu Nova a dále
pak s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin; 6.9.2009 od 18:33:19 hodin;
6.9.2009 od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin; 13.9.2009 od 18:33:10 hodin;
13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03 hodin; 20.9.2009 od 18:08:01
hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od 18:05:18 hodin a 27.9.2009 od
18:51:58 hodin na tomtéţ programu.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č. j. 3 A 171/2011 ze dne 3. 11. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j.
had/1656/2011, sp. zn. 2009/1241/had/CET, jímţ byla uloţena provozovateli CET 21
spol. s r. o. pokuta ve výši 100 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf
(sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin
na programu Nova a dále pak s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin;
6.9.2009 od 18:33:19 hodin; 6.9.2009 od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin;
13.9.2009 od 18:33:10 hodin; 13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03
hodin; 20.9.2009 od 18:08:01 hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od
18:05:18 hodin a 27.9.2009 od 18:51:58 hodin na tomtéţ programu.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) 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, a dále podle ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), vydala dne 13. prosince
2011 toto usnesení: Rada prodlouţila provozovateli 3C spol. s r. o., IČ: 00532819, se
sídlem Myslivní 21, 623 00 Brno, lhůtu k nápravě, stanovenou upozorněním spis.zn.
2011/976/RUD/3CE, č.j. RUD/3576/2011 původně na 7 dní, na 30 dní od doručení
předmětného upozornění.
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
11. 11. 2011 ve věci posouzení kategorizace produktů XL-S medical.
- Rada souhlasila s návrhem odpovědi Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve věci
vymezení kompetencí při regulaci reklamy dle 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.
- Rada se seznámila s rozborem technických kvalit záznamu a jejich souladu s
judikaturou Nejvyššího správního soudu.
- Rada se seznámila s reakcí Českých Radiokomunikací na písemný přípis ze dne 22.
11. 2011 , č.j. BUR/3745/2011, v němţ Rada dotazuje technickou připravenost Českých
Radiokomunikací v souvislosti s naplňováním povinnosti provozovatelů vysílání
opatřovat vysílání audiopopisy pro zrakově postiţené dle ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada podle § 70 zákona č 500/2004 Sb., správního řádu, opravila usnesení, jímţ
podle § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění účinném od 1. ledna 2012, stanovila programy a sluţby přímo
související s těmito programy, které mají být povinně šířeny nejméně do 30. června
2012 ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové
a televizní vysílání: všechny programy provozovatelů ze zákona České televize a
Českého rozhlasu a programy provozovatelů s licencí NOVA, Nova Cinema, Televize
Barrandov, TV 7, Prima love, Prima COOL, Prima televize, Prima televize s příslušnou
regionální mutací – digitální regionální sdílené programy: Vysočina TV, RTA JIŢNÍ
MORAVA, R1 GENUS, RTA JIŢNÍ ČECHY, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNÍ ČECHY,
RTA ZLÍN, R1 LYRA, R1 MORAVA, R1 ZAK, tak, ţe se formulace: "Prima televize s
příslušnou regionální mutací – digitální regionální sdílené programy: Vysočina TV, RTA
JIŢNÍ MORAVA, R1 GENUS, RTA JIŢNÍ ČECHY, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNÍ
ČECHY, RTA ZLÍN, R1 LYRA, R1 MORAVA, R1 ZAK" mění na: "Prima televize a
programy provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s
provozovatelem celoplošného vysílání s licencí: Vysočina TV, RTA JIŢNÍ MORAVA, R1
GENUS, RTA JIŢNÍ ČECHY, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, RTA ZLÍN, R1
LYRA, R1 MORAVA, R1 ZAK".
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném od 1. ledna 2012,
doplnila do seznamu programů a sluţeb přímo souvisejícími s těmito programy, které
mají být povinně šířeny nejméně do 30. června 2012 ve veřejném zájmu prostřednictvím
sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání, program Prima family
a Kanál 5.
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AVMSnV
- 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 sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Seznam.cz a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ
15000, na na porušení § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010, neboť neoznačil pořad
„Podzimní proměna s Halens“, umístěný dne 29. září 2011 do audiovizuální mediální
sluţby na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ, jako pořad obsahující umístění produktu. Do
pořadu byl začleněn název studia Portrait by Michal Zapoměl, v němţ se proměna
konala. Stalo se tak zejména prostřednictvím titulků identifikujících pracovnice studia.
Rada stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Seznam.cz
a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení,
zda je značka Halens sponzorem pořadu „Podzimní proměna s Halens“, umístěného
dne 29. září 2011 do audiovizuální mediální sluţby na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Seznam.cz
a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení, v
jakém obchodním vztahu je se společností Perfect Clinic s. r. o., respektive jakým
způsobem tato společnost participovala na pořadu „Trápí vás povislé bříško? Víme, jak
se ho zbavit!“, umístěného dne 13. října 2011 do audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání VIDEO PROZENY.CZ.
- 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 sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Seznam.cz a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ
15000, na na porušení § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010, neboť neoznačil pořad Hubnutí
ve vzduchu na vlastní kůţi, umístěný dne 21. září 2011 do audiovizuální mediální sluţby
na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ, jako pořad obsahující umístění produktu. Do
pořadu byl začleněn název lanového centra PROUD Praha, v němţ se pořad odehrával.
Stalo se tak zejména prostřednictvím titulků identifikujících pracovníky lanového centra.
Rada stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- 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 sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Seznam.cz a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ
15000, na na porušení § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010, neboť neoznačil pořad
„Správné spotřebiče do vaší kuchyně“, umístěný dne 16. března 2011 do audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ, jako pořad obsahující umístění
produktu. Do pořadu byly začleněny výrobky s viditelnými logy Whirpool a téţ verbální
zmínka o této značce. Rada stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě
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ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Seznam.cz
a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu a jak dlouho jiţ nelze načíst sluţbu VIDEO SEZNAM umístěnou na
internetové adrese http://video.seznam.cz.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu za období říjen 2011,
která pokrývala tyto sluţby těchto poskytovatelů: BTV - Boskovická televize/Město
Boskovice a OIK TV - regionální tv zpravodajský server/OIK TV, s. r. o.
- 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 sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Město Boskovice, IČ 00279978, sídlem Masarykovo náměstí 4/2,
Boskovice, PSČ 68018, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.
132/2010 Sb., jelikoţ jím poskytovaná audiovizuální mediální sluţba na vyţádání BTV Boskovická televize umístěná na internetové adrese http://btv.boskovice.cz neobsahuje
základní údaje o poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání. Rada
stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
- 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 sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Město Boskovice, IČ 00279978, sídlem Masarykovo náměstí 4/2,
Boskovice, PSČ 68018, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010
Sb., jelikoţ jím poskytovaná audiovizuální mediální sluţba na vyţádání BTV Boskovická televize umístěná na internetové adrese http://btv.boskovice.cz neobsahuje
informaci, ţe orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila poskytovateli lhůtu
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, postupuje dle § 7 odst. 1 písm. g) 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, podnět stěţovatele
č.j. 9332 místně příslušnému krajskému ţivnostenskému úřadu - Odboru
ţivnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy.
- Rada v souladu s ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podává Ministerstvu financí ČR - odbor Státního dozoru nad
sázkovými hrami a loteriemi, podání k prošetření legálnosti sázkových sluţeb
dostupných na internetové adrese http://lepsibudoucnost.com/oblibene-herny/ dle § 32
odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb.
vyzývá šiřitele Seznam.cz a. s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ
15000, aby Radě bez zbytečného odkladu sdělil údaje o osobě, která si objednala šíření
reklamního spotu „Chcete si taky přijít na 120 tisíc měsíčně“ prostřednictvím
audiovizuální sluţby na vyţádání VIDEO NOVINKY, včetně smlouvy, na základě které
bylo šíření reklamy objednáno. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
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OSTATNÍ
- Rada se seznámila se závěrečnou zprávou o plnění priorit Rady v roce 2011 a přijala
priority pro rok 2012.
- Rada se seznámila s přehledem aktualit v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
v evropských zemích.
- Rada se seznámila s podáním MUDr. Jana Vavrečky předsedy Unicampus, o. s., k
zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve věci
oprávnění výše uvedeného sdruţení k podávání ţádostí o zahájení správního řízení ve
věcech zdrţení se protiprávního jednání vůči spotřebiteli a oprávnění k účastenství v
těchto správních řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odloţila
podání MUDr. Jana Vavrečky předsedy Unicampus, o. s., k zahájení správního řízení
dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., ve věci oprávnění výše uvedeného sdruţení k
podávání ţádostí o zahájení správního řízení ve věcech zdrţení se protiprávního
jednání vůči spotřebiteli a oprávnění k účastenství v těchto správních řízení ve smyslu §
27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť Rada není věcně ani místně
příslušným orgánem k vyřízení výše specifikovaného podání, neboť toto podání je
zjevně právně nepřípustné dle § 45 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., neboť poţadavek,
jenţ je obsahem podání respektive ţádosti, je nezákonný, kdyţ nelze prohlásit někoho
za účastníka řízení do budoucna na základě splnění určení skutečnosti, kterou je
podání podnětu. Nelze ani vydat usnesení, kterým by toto občanské sdruţení získalo
moţnost podávání podnětů Radě, neboť moţnost podávat oznámení vychází přímo ze
zákona (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb.)
V Praze dne 15. 12. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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