Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného dne 18. 12. 2012

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 23. zasedání
volila nového místopředsedu Rady. Zvolena byla PhDr. Irena Ondrová.
Rada projednala 65 bodů programu. Seznámila s 27 stíţnostmi diváků a posluchačů.
Rozhodla o zahájení osmi správních řízení. Rada na svém 23. zasedání uloţila jednu pokutu
provozovateli CET 21 spol. s r. o., ve výši 400 000,- Kč (jde o druhé rozhodnuti ve věci) pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel se porušení
zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 21. srpna 2011 na
programu Nova Cinema od 20:00 hodin a dne 22. srpna 2011 na programu Nova Cinema od
13:00 hodin, který obsahoval naturalistické scény násilí a sexuálně explicitní a drastické
scény ve formě, která je způsobilá vyvolat u dětských diváků psychický otřes a vést tak k
ohroţení zejména psychického vývoje dětí a mladistvých. Rada udělila licenci společnosti
Digital Broadcasting s.r.o. k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu
Pohoda R šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, licenci společnosti Kabelová
televize Lelekovice s.r.o. k provozování televizního vysílání programu Studio LTV šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, licenci Pavlu Kalistovi k provozování televizního
vysílání programu FILMpro šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a
licenci Nataše Pštrossové k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu:
Televize Fonka (TVF) šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů.
Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 117 zapsaných těchto sluţeb). Podrobnější informace
naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada provedla důkaz ústním odborným vyjádřením znalce, v rámci správního řízení
sp. zn. 2012/353/zab/STA.
- Rada provedla důkaz ústním odborným vyjádřením znalce, v rámci správního řízení
sp. zn. 2012/59/zab/Rou.
- 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, COUNTRY RADIO
s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Náchod 2 103,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila
soubor technických parametrů Náchod 2 103,6 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 48
995 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako
vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovaná změna lze vyhodnotit jako změna v intencích
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17
odst. 1, Rada udělila provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Náchod 2 103,6
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37.

- 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, BROADCAST
MEDIA, s.r.o., IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Třebíč 99,5 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 44 332 obyvatel)
na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby
mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke
skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1,
Rada udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 261 45 430 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 99,5
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25.
- Rada neudělila provozovateli RTV Cheb, k. s., IČ: 182 33 651, se sídlem Cheb 2,
Dlouhá 42/10, PSČ 350 02, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO
EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Sokolov 103,8 MHz / 100 W z
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
- 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, COUNTRY RADIO
s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Třebíč 97,6 MHz alt. Třebíč 96,9 MHz alt. Třebíč 105,7 MHz / 200 W, alt. 100
W, toto rozhodnutí: Rada neudělila provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70
881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99) spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v části ţádosti
týkající se přidělení kmitočtu Třebíč 96,9 MHz alt. Třebíč 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W
z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o průběhu
koordinace VKV kmitočtu 97,6 MHz z vysílacího stanoviště Třebíč.
- 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, BROADCAST
MEDIA, s.r.o.,IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila
soubor technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 75 909
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem
ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1,
Rada udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 261 45 430 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených

v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Rosice 91,4
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 25 50 / 49 11 36.
- 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, PS KŘÍDLA, s.r.o.,
IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno o změnu skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Velké Meziříčí
7 105,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů
Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 18 135 obyvatel) na základě
ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovaná změna lze vyhodnotit jako změna v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada udělila
provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno,
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence č.j.:
Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 59 38 / 49 20 46.
- 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, NONSTOP s.r.o.,
IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Krokodýl (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno
14 565 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako
vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovaná změna lze vyhodnotit jako změna v intencích
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17
odst. 1, Rada udělila provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M.
Hűbnerové 12, PSČ 621 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Krokodýl (licence Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Moravské Budějovice 107,9
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 48 35 / 49 03 32.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli Ing. Františku Krpenskému, místem podnikání Mokrá 336, 664 04 Mokrá,
identifikační číslo 49127918, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci spočívající ve změně časového rozsahu vysílání rozhlasové stanice
Radio „R“ na 24 hodin denně.
- Rada se seznámila s opakovanou analýzou vysílání provozovatele RADIO BONTON,
a.s. ze dne 16. listopadu 2012 od 00:00 do 24:00 hodin programu Radio Bonton a
shledala, ţe vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v
souladu s platnými licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzou předvolebního vysílání vybraných pořadů
veřejnoprávního vysílání provozovatele Český rozhlas, programů Český rozhlas 1
Radioţurnál, Český rozhlas 2 Praha, Český rozhlas regionální stanice a komerčních
rádií provozovatelů Frekvence 1, a.s., programu FREKVENCE 1 a provozovatele

LONDA, s.r.o., programu Rádio Impuls za období od 10. 9. do 11. 10. 2012 (u
Předvolebního speciálu ČRo 1 Radioţurnálu od 28. 2. 2012).
- 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 ţádá provozovatele Český rozhlas, IČ
45245053, sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, o podání vysvětlení dle § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění, jakým způsobem provozovatel
zajistil, aby v pořadech Volební speciál Martina Veselovského, vysílaných ve dnech 28.
srpna 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 30. srpna 2012
od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 4. září 2012 od 17:06 hodin
na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 6. září 2012 od 17:06 hodin na programu
Český rozhlas 1 Radioţurnál, 11. září 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas
1 Radioţurnál, 13. září 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál,
18. září 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 20. září 2012
od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 25. září 2012 od 17:06 hodin
na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 27. září 2012 od 17:06 hodin na programu
Český rozhlas 1 Radioţurnál, 2. října 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas
1 Radioţurnál, 4. října 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál a
8. října 2012 od 17:06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, neměly výrazné
odchylky v prezentovaných volebních modelech od reálného postavení politických stran
v jednotlivých krajích dokázaného výsledky krajských voleb vliv na vyváţenost a
objektivitu výše jmenovaných politicko-publicistických pořadů. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 10629/2012) posluchačky na píseň "Štědrý večer
nastal" autora Xindla - X, která byla odvysílána na programu Hitrádio Orion a shledala,
ţe k porušení zákona nedošlo.
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 10589/2012) posluchače na nevyváţené vysílání
programu ČRo Brno; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 10592/2012) posluchačky na
moderátorku zpravodajských relací programu ČRo 1 - Radioţurnál; Rada se seznámila
se sdělením Rady ČRo (č.j. 11005/2012) o projednání ţádosti Rady o informaci k plnění
povinnosti dle § 34 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio
ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 29. listopadu 2012, EVROPA
2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 29. listopadu 2012, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 29. listopadu 2012, Star
Promotion, s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 29.
listopadu 2012, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 29. listopadu
2012, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 29.
listopadu 2012 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz
Hradec Králové) dne 29. listopadu 2012.
- Rada se seznámila s informací o podání podnětů k vyhlášení řízení o udělení licence
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s vyuţitím 36
kmitočtů společnostmi RADIO BONTON a. s., Frekvence 1, a. s. a EVROPA 2, spol. s r.
o.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j.
104/2012 kterým byla zamítnuta ţaloba proti udělení souhlasu ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště a
zvýšení výkonu kmitočtu Ústí nad Labem-Stříbrníky 104,9 MHz ze 100 W souřadnice
WGS 84: 14 022 / 50 40 45 na kmitočet Ústí nad Labem-Stříbrníky 104,9 MHz na 200
W, souřadnice 84: 14 02 28 / 50 40 40.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j.
6A 105/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně

skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W.
- Rada souhlasila s podanou kasační stíţností proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 30. října 2012, č.j. 6A 105/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení
souhlasu ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence
Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j.
6A 106/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz/200W.
- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele ze zákona Českého rozhlasu na ţádost
o poskytnutí informací o naplňování poţadavků § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ve
svém vysílání.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava,
Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, licenci k provozování zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení)
programu: Pohoda R; základní programová specifikace: Program zaměřený na hudbu,
lifestyle a zábavu; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 24
h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne 16. května 2012,
č.j. 4918, ve znění pozdějších změn a doplnění ze dne 19. listopadu 2012, č.j. 10094.
- Rada udělila společnosti Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem
Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12
let; označení (název) programu: Studio LTV; základní programová specifikace:
informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
čeština; územní rozsah vysílání: katastrální území Lelekovice - 679895, okres Brno venkov; v rozsahu dle ţádosti doručené dne 21. října 2012, č.j. 9269 a 9270, ve znění
doplnění ze dne 23. listopadu 2012, č.j. 10280 a 10281.
- Rada udělila fyzické osobě, Pavlu Kalistovi, IČ 64181871, bytem Klatovy, Radinovy
39, PSČ 339 01, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení
(název) programu: FILMpro; základní programová specifikace: informační program;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; výčet států, na
jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika;
identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu internetu; informace o přístupu k vysílání: www.sumavanet.cz a www.filmpro.cz; v
rozsahu dle ţádosti doručené dne 5. prosince 2012, č.j. 10944.
- Rada udělila fyzické osobě Nataše Pštrossové, bytem Příbram, Brodská 90, PSČ 261
01 (obchodní firma Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ 14770423), podle § 25
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání
na 12 let; název (označení) programu: Televize Fonka (TVF); základní programová
specifikace: Informační program a zpravodajství z regionu; územní rozsah vysílání:
Příbram a okolí, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ230 888/2012-613, dle přiloţeného diagramu vyuţití rádiových kmitočtů; časový rozsah

vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti č.j. 9681
doručené dne 5. listopadu 2012, ve znění č.j. 9940 doručeného dne 13. listopadu 2012
- Rada zaregistrovala právnickou osobu Topfun Media a.s., IČ 286 36 589, se sídlem
Praha 10 - Michle, Bohdalecká 1483, PSČ 101 00, jako provozovatele převzatého
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; Výčet států, na jejichţ území
má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; identifikace sítě
elektronických komunikací a informace o přístupu k převzatému vysílání: uzavřené sítě
ISP operátorů působících v ČR (IP protokol), datový tok bude zpřístupněn jen v rámci
rozhraní IP adres zákazníků ISP operátora, na základě předplatného prostřednictvím
set top boxů; programová nabídka – a) televizní programy české: ČT 1, ČT 1 HD, ČT 2,
ČT 4, ČT 4 HD, ČT 24, NOVA, NOVA HD, Nova sport, Nova sport HD, Nova Cinema,
Prima family, Prima family HD, Prima COOL, Prima love, Televize Barrandov, CS Film,
CS Mini, DOKU CS, KINO CS, fanda, LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 06:00
hodin), MUZIKA CS, O (óčko), SPORT 5, Pětka,TV Pohoda, Nickelodeon, VH 1 Europe,
VH 1 Classic, VIVA Hungary, Comedy Central Extra, HBO, HBO 2, HBO Comedy,
CINEMAX, CINEMAX 2; b) televizní programy zahraniční: duck TV, duck TV HD,
Filmbox, Filmbox HD, Filmbox Family, Filmbox Extra 1, Filmbox Plus, Slovak Sport TV,
Film + , Nickelodeon Junior, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, MTV Hits, MTV
Rocks, MTV Dance, MTV Live HD, EUROSPORT, EUROSPORT 2, Viasat History,
Viasat History HD, Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat Nature HD, Spice (časový
rozsah vysílání 00:00 – 05:00 hodin) dle přihlášky k registraci ze dne 28. listopadu
2012, č.j.: 10451 ve znění upřesnění ze dne10. prosince 2012, č.j.: 11196.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., 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 uvedených 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 české rozhlasové a televizní programy dle přílohy, a s oznámením o 1)
programech vysílaných v HD rozlišení a 2) změnách názvů - u jiţ registrovaných
programů, v rozsahu dle ţádost ze dne 12. listopadu 2012, č.j. 9922, ve znění
upřesnění ze dne 22. listopadu 2012, č.j.10280.
- Rada registruje 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. října 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
zahraniční rozhlasové programy, a to: nizozemský rozhlasový program Radio Veronica
a slovenské rozhlasové programy Rádio Slovakia International, Rádio Expres, Viva, Fun
radio, Lumen, Jemne melodie, Radio 7, Radio Hey, Rádio KISS, Europa 2, Anténa
Hitrádio, dle podání doručeného Radě dne 12. listopadu 2011, č.j. 9921.
- Rada se seznámila s dotazem provozovatele, společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
ze dne 1. října 2012, č.j. 8787, ve věci tzv. promo obrazovky a schválila znění odpovědi
provozovateli, v rozsahu dle návrhu.
- Rada se seznámila se stíţností týkající se změny smlouvy o poskytování veřejně
dostupné sluţby elektronických komunikací společností UPC Česká republika s.r.o.
Rada informuje stěţovatele, ţe a) posouzení změny smluvních podmínek uţivatelské
smlouvy o poskytování veřejně dostupné sluţby elektronických komunikací nespadá dle
zákona č. 231/2001 Sb., do kompetence Rady. Z uvedeného důvodu nemůţe Rada dle
§ 5 písm. z) téhoţ zákona vydat stěţovateli stanovisko, které v uvedené věci vyjadřuje
právní názor Rady; b) příslušným orgánem ve vztahu k náleţitostem smlouvy o
poskytování veřejně dostupné sluţby elektronických komunikací je dle zákona č.
127/2005 Sb., Český telekomunikační úřad. Rada zároveň postupuje stíţnost Českému
telekomunikačnímu úřadu.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ
46709584, sídlo Kadaň, kpt. Jaroše 1477/0, PSČ 432 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.

231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy Pětka a ŠLÁGR TV; dle podání č.j. č.j. 10185 doručeného dne 21. listopadu
2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SELF Servis, spol. s r.o., IČ
18826016, sídlo Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy Pětka, ŠLÁGR TV, Fajn Rock TV; dle podání č.j. č.j. 10095 ze dne 19.
listopadu 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo
Křiţanovice 217, PSČ 685 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně
skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím
kabelových systémů č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, spočívající ve změně
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy fanda, Pětka,
Fashion TV, ŠLÁGR TV; dle podání č.j. č.j. 10287 doručeného dne 23. listopadu 2012.
- Rada se seznámila se zprávou z 37. Kontaktního výboru směrnice AVMS.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání provozovatele Česká televize
před krajskými a senátními volbami v období od 28. srpna do 21. října 2012.
- 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 ţádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení dle § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k výrazným odchylkám mezi výsledky výzkumů
volebních modelů, na jejichţ základě byli zváni hosté do pořadu Otázky Václava
Moravce Speciál (vysílaných ve dnech 28. srpna 2012 od 21:00 hodin na programu
ČT24, 30. srpna 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 4. září 2012 od 21:00 hodin
na programu ČT24, 6. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 11. září 2012 od
21:00 hodin na programu ČT24, 13. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 18.
září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 20. září 2012 od 21:00 hodin na programu
ČT24, 25. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 27. září 2012 od 21:00 hodin
na programu ČT24, 2. října 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 4. října 2012 od
21:00 hodin na programu ČT24 a 8. října 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24) a
skutečnými volebními výsledky. V důsledku těchto odchylek odvysílané pořady
neodráţely reálné postavení politických stran v jednotlivých krajích a některé politické
subjekty značně poškodily. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne
doručení výzvy.
- Rada zadává vypracování odborného sociologicko-politologického posudku volebního
modelu, na jehoţ základě Česká televize zvala hosty do předvolebního pořadu Otázky
Václava Moravce Speciál.
- 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 ţádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení dle § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění sestavování struktury publika v
pořadech Otázky Václava Moravce Speciál (vysílaných ve dnech 28. srpna 2012 od
21:00 hodin na programu ČT24, 30. srpna 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 4.
září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 6. září 2012 od 21:00 hodin na programu
ČT24, 11. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 13. září 2012 od 21:00 hodin
na programu ČT24, 18. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 20. září 2012 od
21:00 hodin na programu ČT24, 25. září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 27.

září 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24, 2. října 2012 od 21:00 hodin na programu
ČT24, 4. října 2012 od 21:00 hodin na programu ČT24 a 8. října 2012 od 21:00 hodin
na programu ČT24). Publikum je divákovi prezentováno jako náhodní zástupci
veřejnosti, kteří mohou poloţit hostům jakoukoliv otázku, nicméně na základě analýzy
pořadů je zřejmé, ţe komunikace moderátora se zástupci veřejnosti, kteří se účastnili
přenosů, nebyla spontánní, ale ţe probíhala podle předem připraveného scénáře.
Moderátor předem věděl, kdo z publika dostane moţnost poloţit hostům dotaz a rovněţ,
jaký dotaz padne, a to s cílem vyvolání debaty ke konkrétnímu tématu. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění ţádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení dle § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění, jakým způsobem provozovatel
uplatnil svou redakční odpovědnost v pořadu Politické spektrum – krajské volby,
vysílaném dne 22. září 2012 od 22:05 hodin na programu ČT24 a v pořadu Politické
spektrum – krajské volby, vysílaném dne 22. září 2012 od 22:31 hodin na programu
ČT24 a jakým způsobem zajistil, aby divák prostřednictvím pořadu získal objektivní a
vyváţené informace. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení
výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Prima family
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. před krajskými a senátními volbami v období od 1.
do 21. října 2012.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 2. října 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad Zprávy
FTV Prima, resp. příspěvek Centrum Štětí na Litoměřicku zaplavily plakáty, které
pobouřily místní Romy, ve kterém byl mnohonásobně a zřetelně prezentován jeden
konkrétní volební plakát, tato prezentace plakátu před hlasováním ve volbách mohla
jednostranně ovlivnit hlasování voličů ve volbách, a provozovatel se tím mohl dopustit
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských 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.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 11. října 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad
Zprávy FTV Prima, resp. příspěvek Podpora Romanu Smetanovi, který informoval o
happeningu spočívajícím v demonstrativním přimalování tykadel na portrét kandidáta do
Senátu Tomáše Töpfera na velkém billboardu, který byl opakovaně zabírán, a zařazeno
bylo také vyjádření Tomáše Töpfera; odvysílání tohoto obsahu jednostranně
zviditelňujícího jednoho kandidáta necelý jeden den před zahájením hlasování v prvním
kole voleb do jedné třetiny Senátu ČR mu dodalo schopnost jednostranně ovlivnit
hlasování voličů ve volbách, a provozovatel se tím mohl dopustit porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských 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.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 19. října 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad
Zprávy FTV Prima, resp. příspěvek Lidé se na Facebooku svolávají k poklidnému
shromáţdění před klatovskou radnicí, který informoval o veřejné kritice starosty Klatov
Rudolfa Salvetra a výzvě k demonstraci před klatovskou radnicí na internetové sociální
síti, aniţ k tlumočenému obsahu kritiky zazněla v příspěvku věcná oponentura, aniţ bylo
v příspěvku doloţeno tvrzení, ţe internetová kritika je aktivitou lidí z Klatov, přičemţ o ní
reportér referoval věcným tónem, ačkoliv její zabíraný text na internetu měl zřetelné rysy
ţertu nebo provokace. Takto nekvalitní příspěvek provozovatel vysílal přímo v době
probíhajícího hlasování ve druhém kole voleb do jedné třetiny Senátu ČR, ve kterých
byl Rudolf Salvetr v obvodě č. 11 jedním ze dvou kandidátů postoupivších z prvního
kola, coţ ovšem v příspěvku nezaznělo, ačkoliv odvysílání příspěvku s tímto obsahem v
takovéto době mu dodalo schopnost jednostranně ovlivnit hlasování voličů ve volbách.
Takovýmto nekvalitním informováním v době probíhajícího hlasování ve druhém kole
voleb do jedné třetiny Senátu ČR se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských 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.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 21. října 2012 v 18:55 hodin na programu Prima family odvysílal pořad
Zprávy FTV Prima, resp. příspěvek Společná vláda ČSSD a KSČM je zase o něco blíţ,
ve kterém reportér uvedl: „Dost moţná by nám tak v Česku mohly rapidně ubývat řady
soukromníků. Naopak vrátit by se mohla doba, kdy vše patří nám všem.“, přičemţ tato
spekulace reportéra neměla ţádnou oporu v prezentovaných výrocích představitelů
KSČM, ani v jiném obsahu příspěvku. Toto tvrzení mělo charakter subjektivního
hodnotícího komentáře, který pro diváka nebyl rozeznatelný od věcného
zpravodajského obsahu. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby ve zpravodajských 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.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu NOVA
provozovatele CET 21 spol. s r.o. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do
21. října 2012.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET
21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 12. října 2012 v 19:30 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Televizní
noviny, resp. příspěvek Volby do krajů a Senátu, který obsahoval informace o pokusu o
kupčení s hlasy v Litvínově ve zpracování, které mohlo jednostranně ovlivnit hlasování
voličů ve volbách, a mohl se tím dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských 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.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET
21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť dne 13. října 2012 v 19:30 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Televizní
noviny, resp. blok příspěvků Krajské a senátní volby 2012, který obsahoval souhrn
informací o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do jedné třetiny Senátu ČR
redukovaný o část podstatných informací takovým způsobem, ţe zejména informace o
výsledcích krajských voleb z hlediska výsledků politických stran a z hlediska výsledků v
krajích ČR byly jednostranně výběrové a nebyly ucelené, čímţ mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských 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.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu GENUS PLUS
provozovatele GENUS TV a.s. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do
13. října 2012.
- 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 GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem Liberec 4, Rumunska č.p.
655/9, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., protoţe kandidát do Senátu za
obvod Jablonec nad Nisou Stanislav Eichler dostal v období před krajskými volbami ve
vysílání programu GENUS PLUS značný prostor (3. října 2012 v pořadu Krajský
kaleidoskop, 5. října 2012 v pořadu Minuty regionu, 6. října 2012 v pořadu Interview, 7.
října 2012 v pořadu Týden v Libereckém kraji a 12. října 2012 v pořadu Zprávy z kraje),
aniţ by obdobný prostor dostali ostatní kandidáti na post senátora v obvodu Jablonec
nad Nisou, čímţ byla osoba kandidáta Stanislava Eichlera zvýhodněna. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá
provozovatele televizního vysílání GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem Liberec 4,
Rumunska č.p. 655/9, o podání vysvětlení, podle jakého klíče a kritérií byly zvány
jednotlivé politické strany, resp. kandidáti politických stran do pořadu Interview
vysílaného na programu GENUS PLUS v období od 6. září do 4. října 2012.

- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Polar provozovatele
POLAR televize Ostrava, s.r.o. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do
13. října 2012.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele televizního vysílání
POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava 9, Boleslavova č.p.
710/19, o podání vysvětlení, podle jakého klíče a kritérií byly zvány jednotlivé politické
strany, resp. jejich konkrétně vybraní představitelé do pořadu Volební studio vysílaného
na programu POLAR v období od 11. září do 11. října 2012.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu R1 Morava
provozovatele TV Morava, s.r.o. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do
13. října 2012.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu R1 ZAK
provozovatele ZAK TV, s.r.o. před krajskými a senátními volbami v období od 1. do 13.
října 2012.
- Rada se seznámila s dopisem provozovatele Českomoravská televizní, s.r.o., jímţ
reagoval na výzvu Rady k poskytnutí záznamů z časového období od 1. do 13. října
2012.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu regionalnitelevize.cz z období od 1.
do 13. října 2012 v rámci monitoringu předvolebního a volebního vysílání.
- 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 § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ţádá provozovatele 11 TV production, s.r.o., IČ 26459981, sídlem Tererova
2135/17, Praha 4, PSČ 149 00 o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního
ujednání byly do programu Metropol TV zařazovány pořady Městská část Praha 6 a
Městská část Praha 10 a o jakou část vysílání se v případě těchto pořadů jedná. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 AIDEM a.s., IČ 27695964, se sídlem Brno 15, Zengrova 2693/2, PSČ
61500, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe na vyţádání nezapůjčil Radě ve stanovené lhůtě záznam veškerých
zpravodajských, publicistických a diskusně politických pořadů odvysílaných na
programu Brno TV ve dnech 1. října aţ 13. října 2012 (tj. z období 13 dnů) v čase 16:00
hodin aţ 20:00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2012.
- 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 § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ţádá provozovatele vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 o podání vysvětlení k obchodnímu
sdělení "vlny evoluce" (označení sponzora), které bylo v 11 mutacích vysíláno na
programu Nova v průběhu měsíce října 2012 (dle přiloţeného seznamu), zejména, co
přesně obchodní sdělení propagují, jaký je hlavní předmět činnosti tohoto sponzora a co
znamená „podpora diskuze o hodnotách“.

- Rada ţádá MUDr. Romanu Gübelovou, sídlem Sklářská, Sázava, 285 06 Sázava, IČ:
67984703, o podání vysvětlení, s kým a jaké uzavřela smlouvy, na jejichţ základě
účinkovala v minutovém pořadu nazvaném "ochrana zdraví" úzce navázaném na
označení sponzora REGRAPEX-R (premiérově odvysíláno 22. října od 16:00:50 hodin
na programu ČT1), a dále o jaké studie, informace či autority opírá tvrzení, která
pronesla v tomto pořadu v souvislosti s účinky doplňků stravy.
- Rada ţádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení slučitelnosti
údajů na obalu výrobku Zelená káva Coffee Slender s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1924/2006, jeţ byl inzerován v teleshoppingu s premiérou vysílání
dne 3. října od 8:28:10 hodin na programu Prima family, a dále o posouzení celkové
nezávadnosti tohoto výrobku a jeho deklarované účinnosti.
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční sluţby
Repůjčka od společnosti Equa bank, premiérově vysílanou dne 22. října 2012 od
6:14:48 hodin na programu Óčko.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21
spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve
vysílání programu NOVA dne 2. října 2012 v časovém úseku 01:00-02:00 hod. bylo
odvysíláno 844 sekund reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 124 sekund překročena
přípustná délka času, který můţe být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu.
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními týkajícími se televizního vysílání a
zaslanými v období od 26.11. do 6.12.2012: FTV Prima, spol. s r.o. – Prima family,
sponzorský vzkaz Preventan, 17.11.2012, 20.19 hod. Česká televize – ČT24,OVM2.část, 11.11.,13.05 hodin, ČT24, Hyde Park, 24.10.,20.05 hod., ČT2, Krásný ztráty,
21.11., 21.20 hod. CET 21 spol. s r.o. – Nova, Šerifové z Texasu,2.12.,9.25 hod. Česká
televize – ČT1, Jak nakupovat po internetu, nespecifikovaný čas. Česká televize –
ČT1,Události, 30.11.,19.00hod. CET 21 spol. s r.o. – Nova, Snídaně s Novou,
29.11.,8.00 hod. Česká televize – ČT1, Události, rozhovory s prezid.kandidáty. CET 21
spol. s r.o. – Nova, Televizní noviny 10.a11.11, rallye problematika; FTV Prima, spol. s
r.o. – Zprávy FTV Prima, 13.11., rallye problematika. Barrandov televizní studio – TV
Barrandov, reklama Flexi-monster, 28.11.,19.17 hod. Česká televize – zpravodajství
ohledně povolební situace v Jihočeském kraji. CET21 spol. s r.o. – Fanda, 24.10., 22.05
hod., upoutávka na erot. pořad. FTV Prima, spol. s r.o. – Prima family, Krimi
zprávy,28.11.,19.35 hod. CET 21 spol. s r.o. – Nova, Televizní noviny, 3.12.,19.30 hod.
Česká televize – ČT1, Události,9.12,19.00 hod. Metropol TV spol. s r.o. – Pětka,
reklama Wobenzym, 6.12.,7.17 hod. Česká televize – ČT1, Události, 10.12.2012, 19.00
hod. FTV Prima, spol. s r.o. – Prima family - stíţnost na způsob informování o synovi
Martina Michala. Stíţnost se vztahuje k spotřebitelské akci firmy PHILIPS. Píseň
„Štědrej večer nastal“ od interpreta jménem Xindl X. Stíţnosti na pořady typu EZO a
Sexy výhra -nemoţnost dovolat se do studia. Reklama banky UniCreditBank. Pouţívání
výrazu Čechy v televizním vysílání.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 18. prosince 2012 zahájit se zadavatelem
obchodního sdělení, SVUS Pharma a.s. IČ: 465 04 877, sídlem: Smetanovo nábřeţí
1238/20a, Hradec Králové 500 02, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
obchodního sdělení na produkt Preventan – sponzor pořadu, které bylo odvysíláno v

premiéře dne 17. 11. 2012 od 20:19:26 na programu Prima family, se dopustil moţného
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 zákona č.
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním léčebných či
preventivních účinků potravině, čehoţ se dopustil tím, ţe v reklamě/označení sponzora
na doplněk stravy uvedl tvrzení „Sponzorem pořadu je Preventan – český přípravek pro
posílení imunity a proti chřipce“, čímţ deklaroval, ţe doplněk stravy Preventan má
preventivní či léčivé účinky ve vztahu k onemocnění chřipkou.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 18. prosince 2012 toto
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli, Pavlu Kalistovi, IČ 64181871, bytem Radinovy
39, Vrhaveč, 33901 Klatovy, souhlas se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o
udělení licence k provozování televizního vysílání programu FILMpro ze dne 5. ledna
2010, sp.zn. 2009/1249/sve/Kal, spočívající ve změně znění dalších programových
podmínek, a to v rozsahu dle ţádosti doručené Radě 12. listopadu 2012.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 18. prosince 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4,
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Události, respektive
souboru příspěvků na téma 70 let od Atentátu, tj. atentátu na Reinharda Heydricha dne
27. května 2012 v 19:00 hodin na programu ČT1, z důvodu absence předchozího
typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 000 27 383, se
sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události, respektive
souboru příspěvků na téma 70 let od Atentátu, tj. atentátu na Reinharda Heydricha,
který obsahoval moderátorský vstup se zprávou: „Výročí atentátu si vybral taky
Sudetoněmecký Landsmannschaft, aby znovu kritizoval prezidenta Klause. Podle
předsedy Franze Panyho chybí na Praţském hradě rozum, realismus a ochota k
porozumění. Úřad hlavy státu na výpad nereagoval. Kontroverzní datum zvolil spolek
pro své výhrady i loni. Ozval se na výročí vyhlazení Lidic.“, dne 27. května 2012 v 19:00
hodin na programu ČT1. Porušení povinnosti spočívalo v tom, ţe zařazení zprávy do
souboru příspěvků na téma 70 let od Atentátu bylo zdůvodněno neargumentovaným
tvrzením o volbě doby kritického výroku reprezentanta Sudetoněmeckého krajanského
sdruţení (dále jen SL) vůči prezidentu Václavu Klausovi s ohledem na výročí atentátu
na R. Heydricha, ačkoliv věcně obsah zprávy s tématem nesouvisel, a rovněţ i o volbě
doby loňského blíţe neurčitého kritického výroku reprezentanta SL s ohledem na výročí
vyhlazení Lidic, takţe divák nemohl objektivně zhodnotit oprávněnost zařazení zprávy
do souboru příspěvků na dané téma, provozovatel tím uvedl ve zprávě zmiňovaný SL
do negativního významového kontextu v rámci souboru příspěvků referujících např. o
obětech heydrichiády, ve kterém označení Sudetoněmecký landsmanšaft v českém
jazykovém kontextu mohlo být vnímáno jako stereotypní pejorativní označení tohoto
sdruţení z doby totality. Provozovatel vysílání se tak dopustil porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.) dne 18. prosince 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem HE TV s.r.o., IČ: 29182875, se sídlem Podruhova 3, 628 00 Brno,
správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení §§ 43 a 44 zákona č. 231/2001
Sb., neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení § 59 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb.
- 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele HE TV s.r.o., IČ: 29182875, se sídlem
Podruhova 3, 628 00 Brno, na porušení ustanovení §§ 43 a 44 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu HE TV v roce 2011 nenaplnil
poţadované kvóty pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichţ prvního zveřejnění
neuplynulo déle neţ 5 let. Vzhledem ke skutečnosti, ţe provozovatel ukončil vysílání
programu HE TV ke dni 19. září 2012, ustoupila Rada od uloţení lhůty k nápravě.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z
moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním obchodního sdělení Persil BLACK EXPERT, uvedeného jako "sponzor
pořadu" premiérově dne 22. dubna 2012 od 20:11:39 hodin na programu Nova a v 11
reprízách na témţe programu do 30. dubna 2012 (včetně), dle přiloţeného seznamu,
neboť nebyla dostatečně naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č.231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2012, 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 bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.
září 2012, 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 podáním vysvětlení provozovatele, FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132/ 180 00 Praha 8, ve věci obchodního sdělení na
produkt Game Twist, odvysílaného v premiéře dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na
programu Prima COOL.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ţádá Ministerstvo financí ČR, odbor Státního
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, o stanovisko ve věci posouzení charakteru
sluţby inzerované v rámci obchodního sdělení na produkt Game Twist, odvysílaného v
premiéře dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením od společnosti WALMARK, a.s., IČO:
00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, dle § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve věci obchodního sdělení na přípravek PROENZI 3+ , odvysílaného v
premiéře na programu Prima COOL dne 17. září 2012 od 13:31 hodin.
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci posouzení
souladu obchodního sdělení Vegapure cardio – označení sponzora, které bylo
premiérově odvysíláno dne 5. srpna 2012 od 12:48:23 hodin na programu Prima family,
se zákonem č. 40/1995 Sb.
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci posouzení
souladu obchodního sdělení na přípravek Hami, které bylo premiérově odvysílané dne
13. srpna 2012 od 6:07:59 hodin na programu Nova, se zákonem č. 40/1995 Sb.
- Rada se seznámila s ţádostí provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí hory, 14070 Praha 4, o stanovisko vyjadřující právní názor Rady ve věci vysílání
pořadů kandidátů na funkci prezidenta republiky na programech České televize.
- Rada se seznámila s reakcí Českých radiokomunikací doručenou dne 7. prosince
2012 na písemný dotaz Rady č.j. BUR/3858/2012.
- Rada se seznámila se sdělením Asociace provozovatelů kursových sázek, o. s. ve
věci právního názoru na soulad obchodních sdělení propagujících loterie a jiné obdobné
hry poskytovatelů sídlících mimo území ČR se zákonem č. 40/1995 Sb.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2012, č.j.
3A 77/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2012, sp.zn.
2011/755/BUR/CET, č.j. LOJ/1824/2012, o uloţení pokuty ve výši 400 000 Kč
provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých, a kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Hlava v
oblacích dne 21. srpna 2011 na programu Nova Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna
2011 na programu Nova Cinema od 13:00 hod, který obsahoval naturalistické scény
násilí a sexuálně explicitní a drastické scény ve formě, která je způsobilá vyvolat u
dětských diváků psychický otřes a vést tak k ohroţení zejména psychického vývoje dětí
a mladistvých.
- Rada podává kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15.
října 2012, č.j. 3A 77/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. března
2012, sp.zn. 2011/755/BUR/CET, č.j. LOJ/1824/2012, o uloţení pokuty ve výši 400 000
Kč provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých, a kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Hlava v
oblacích dne 21. srpna 2011 na programu Nova Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna
2011 na programu Nova Cinema od 13:00 hod, který obsahoval naturalistické scény
násilí a sexuálně explicitní a drastické scény ve formě, která je způsobilá vyvolat u

dětských diváků psychický otřes a vést tak k ohroţení zejména psychického vývoje dětí
a mladistvých.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 18.
prosince 2012 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 3 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění,
uloţila provozovateli, CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha
5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 400 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost nezařazovat v době od 06:00
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti
dopustil odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 21. srpna 2011 na programu Nova
Cinema od 20:00 hod a dne 22. srpna 2011 na programu Nova Cinema od 13:00 hod,
který obsahoval naturalistické scény násilí a sexuálně explicitní a drastické scény ve
formě, která je způsobilá vyvolat u dětských diváků psychický otřes a vést tak k
ohroţení zejména psychického vývoje dětí a mladistvých (konkrétní vytýkané scény,
jejich popis a čas zařazení v rámci pořadu jsou v odůvodnění rozhodnutí). Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2011755.
Účastníkovi řízení se uloţila povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2011755. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby www.LEOTV.cz, PK
62, a. s., IČ 262 11 416, se sídlem v Praze 10, Bohdalecká 6/1420, PSČ: 100 00, z
jakého důvodu Radě neoznámil poskytování sluţby- Rada v rámci své působnosti
podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele PK 62, a. s., ze dne 11. října 2012, doručeného Radě dne 26. listopadu
2012, toto potvrzení: PK 62, a. s., IČ 262 11 416, se sídlem v Praze 10, Bohdalecká
6/1420, PSČ: 100 00, byl dne 18. prosince 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální
mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 1. října 2012 pod názvem
www.LEOTV.cz, umístěná na internetové adrese www.leotv.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemné ţádosti společnosti Bílí tygři Liberec s. r. o., ze dne 29. listopadu 2012, toto
sdělení: Bílí tygři Liberec s. r. o., IČ: 613 27 336, se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova
494/20, PSČ 460 07, nebyla Radou dne 18. prosince 2012 zapsána do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele HC Slavia Praha a. s., ze dne 13. listopadu 2012,
doručeného Radě dne 27. listopadu 2012, toto potvrzení: Poskytovatel HC Slavia Praha
a. s., IČ: 615 07 393, se sídlem v Praze 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ 110 00, byl
dne 18. prosince 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních

sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na
vyţádání je poskytována ode dne 1. října 2012 pod názvem Web TV, umístěná na
internetové adrese www.hc-slavia.cz/webtv.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemné ţádosti společnosti Genius Media, s. r. o., ze dne 20. září 2012, toto sdělení:
Genius Media, s. r. o., IČ: 253 45 389, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 174, PSČ 130
00, nebyla Radou dne 18. prosince 2012 zapsána do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu za období říjen a
listopad 2012, která pokrývala tyto sluţby těchto poskytovatelů: best4man.cz/PLAY NET
a.s., HD plus/SAT Plus, s.r.o., hkhit/Statutární město Hradec Králové, Internetová
kuchařka/Martin Mithofer, MIXER.CZ/Seznam.cz, a.s., Moviezone.cz/MITON CZ,
Našetelevize.cz/NTV Pictures, s. r. o., R1 MORAVA/TV MORAVA s.r.o., Romea
TV/Romea, o. s., Televizní portál ČD/České dráhy, a.s., T-music/T-Mobile CZ a.s., UPC
EXPRESS/SAT Plus, s.r.o., Vaření.cz/Centrum Holdings s.r.o. a Ţivé internetové
přenosy s jejich archivací/Jaromír Kučera.
- 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.), upozorňuje
poskytovatele Martin Mithofer, sídlem Praha 8, Sokolovská 46/67, PSČ 18600, na
porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ neumoţnil
příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Internetová kuchařka, dostupné
na internetové adrese www.video-recepty.com, snadný, přímý a trvalý přístup k
základnímu údaji o poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, konkrétně
adrese bydliště. Rada stanovuje 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.), upozorňuje
poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ
14000, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ
neumoţnil příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání UPC EXPRESS,
dostupné na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress, snadný, přímý a trvalý
přístup k základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání,
jimiţ jsou název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla. Rada stanovuje
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.), upozorňuje
poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ
14000, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ
neumoţnil příjemcům audiovizuální mediální sluţby na vyţádání UPC EXPRESS,
dostupné na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress, snadný, přímý a trvalý
přístup k údajům, které umoţňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
poskytovatelem audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, zejména pak k poštovní
adrese pro doručovíní, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování
elektronické pošty. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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.), upozorňuje poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ
26058952, sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ neumoţnil příjemcům audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání UPC EXPRESS, dostupné na internetové adrese
www.youtube.com/upcexpress, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je
Rada. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
upozornění.
- Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele NTv Pictures, s.r.o., IČ
27533352, sídlem Dvůr Králové nad Labem, Tyršova 654, PSČ 54401, umístěné na
internetové adrese www.nasetelevize.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na
vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá poskytovatele Gama
media s.r.o., sídlem Brno, ulice Kosmonautů 413/11, PSČ 62500, o podání vysvětlení,
zda má rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání do katalogu pořadů na
portálu Ţivé internetové přenosy s jejich archivací, dostupném na internetové adrese
www.tvgold.cz, tedy zda nese redakční odpovědnost za veškerý zde umístěný
audiovizuální materiál. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů
ode dne doručení ţádosti.
- 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 nemoţnost zobrazení internetových stránek na adrese www.video.sport.cz pouze
dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální sluţby na vyţádání
VIDEO SPORT ukončil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- 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 nemoţnost zobrazení internetových stránek na adrese www.super.cz/supervidea
pouze dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální sluţby na vyţádání
SUPERVIDEA ukončil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila se závěrečnou zprávou o plnění priorit Rady v roce 2012 a přijímá
priority pro rok 2013.

V Praze dne 20. 12. 2012
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830

