
Tisková zpráva z 16. zasedání konaného dne 8. 9. 2015 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání 
projednala 54 bodů programu. Seznámila se s 11 stížnostmi diváků a posluchačů. Rozhodla 
o zahájení 2 správních řízení. Rada na svém 16. zasedání uložila 1 pokutu, a to společnosti 
AROMATICA CZ s.r.o., pokutu ve výši 20 000,-Kč, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy 
Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu 2014 v 8:00:15 hodin a 8:59:39 
hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava), se dopustil porušení ustanovení § 5d 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy 
musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".  

 

 Rada udělila společnosti JAMES DEAN CO. s. r. o. licenci k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového vysílání programu jamesdean.fm šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů na dobu 8 let. 

 Rada udělila společnosti ULTRAVOX s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary 
město 2 98,6 MHz / 200 W pro program COLOR Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 
10. října 2025. 

 
 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
 
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 
 

 Rada udělila společnosti JAMES DEAN CO. s. r. o. se sídlem Školská 32/694, 110 00 
Praha-Nové Město, identifikační číslo 24229814, podle ustanovení § 25 zákona č. 
231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání 
programu jamesdean.fm šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8 let 

 Rada udělila společnosti ULTRAVOX s.r.o. IČ: 49702785 se sídlem Rašínovo nábřeží 
409/34, 12800 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických 
parametrů Karlovy Vary město 2 98,6 MHz / 200 W pro program COLOR Rádio na dobu 
8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve 
změně stanoviště a výkonu kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz, toto 
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 
29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště 
a výkonu kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz / na 50 W a souřadnice WGS 
84: 15 09 10 / 50 44 46. 

 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock 



Radio Šumava (licence č.j. Ru/287/00), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu CHEB 1 91,8 
MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů CHEB 1 91,8 MHz / 50 W 
jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto 
představovala novou licenci. Rada zamítla žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, Praha 2, o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rock Radio Šumava (licence č.j. Ru/287/00), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení 
kmitočtu CHEB 1 91,8 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. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621, se sídlem U Tří lvů 
256/5, 37001 České Budějovice, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Gold 
(licence č.j. Ru/100/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu JIHLAVA CENTRUM 2 88,9 MHz / 
200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů JIHLAVA CENTRUM 2 
88,9 MHz / 200 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických 
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítla žádost provozovatele 
AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621, se sídlem U Tří lvů 256/5, 37001 České Budějovice, o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Gold (licence č.j. Ru/100/01), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v 
přidělení kmitočtu JIHLAVA CENTRUM 2 88,9 MHz / 200 W. 

 Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blansko město 2 91,5 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 38 55 / 49 21 55 se lhůtou pro doručení žádostí 
do 29. října 2015. 

 Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů ZNOJMO 4 92,4 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 16 02 46 / 48 51 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 12. 
listopadu 2015.  

 Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů ZNOJMO 4 88,0 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 16 02 46 / 48 51 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 12. 
listopadu 2015.  

 Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2 písm. 
g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s 
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uložila účastníku řízení, 
společnosti AROMATICA CZ s.r.o., IČ: 26963523, se sídlem Masarykovo náměstí 101/3, 
664 51 Šlapanice, pokutu ve výši 20 000,-Kč, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy 
Echinaceové kapky, která byla odvysílána dne 2. listopadu 2014 v 8:00:15 hodin a 
8:59:39 hodin na programu Rádio PETROV (98,0 MHz Jihlava), se dopustil porušení 
ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama 
na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text 
"doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2015180. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu 



ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2015180.  

 Rada se seznámila s analýzou programu Radio Relax provozovatele RADIO RELAX 
s.r.o. ze dne 29. 7. 2015 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu 
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami 

 Rada se seznámila s celodenní analýzou programu RADIO PROGLAS (kmitočet 97,9 
MHz) provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o. ze dne 3. 7. 2015 a shledala, že dané 
vysílání bylo jak v souladu se zákonem, tak s platnými licenčními podmínkami. 

 Rada se seznámila s vysvětlením a vyjádřením, které jí zaslal provozovatel MEDIA 
BOHEMIA a.s. v souvislosti s upozorněním na porušení zákona, jehož se dopustil 
odvysíláním pořadu Deníček moderního fotra ze dne 27. 7. 2015 na programu Hitrádio 
Faktor. 

 Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli První 
rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 27. srpna 2015, PS 
KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; 98,0 MHz Jihlava-Bedřichov) dne 27. srpna 
2015, Rádio DUHA, spol. s r.o. (program Rádio EVROPA 2 – Východ; 106,4 MHz 
Vrchlabí) dne 27. srpna 2015, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 96,9 MHz 
Česká Lípa) dne 27. srpna 2015 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn Radio Hity; 
102,8 MHz Prostějov) dne 27. srpna 2015. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

 Rada zastavila s provozovatelem CE Media s.r.o., IČ: 03286592, se sídlem: Praha 1, 
Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, licence sp. zn. 2014/1251/zem/CE, č.j. 
RRTV/502/2015-zem ze dne 3. února 2015, podle § 66, odst. 1 písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti dle § 21 odst. 1 písm. e), zákona č. 
231/2001 Sb., neboť provozovatel vzal dne 28. srpna 2015 svou žádost č.j. 
RRTV/7184/2015-P podáním č.j. RRTV/7247/2015-P, zpět. 

 Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/7157/2015-P ze dne 24. srpna 2015 
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456 se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ: 152 00, kterým provozovatel žádá Radu o vydání opravného rozhodnutí 
č.j. RRTV/2933/2015-SMU sp. zn: 2015/637/SMU/CET, program Nova sport 2, šířený 
prostřednictvím družice, ze dne 4. srpna 2015 v části „Další programové podmínky“.  

 Rada vydala dle ustanovení § 70 věta první zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
opravné rozhodnutí, ve věci rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2015/637/SMU/CET, 
č.j. RRTV/2933/2015-SMU ze dne 4. srpna 2015, program Nova sport 2, šířený 
prostřednictvím družice, o kterou požádal účastník řízení, společnost CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456 se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, spočívající 
v opravě znění „dalších programových podmínek“ ze znění „Program bude vysílat 
přenosy ze sportovních odvětví, které jsou divácky žádané v České a Slovenské 
republice. Pořady budou zpravidla moderované, komentované či dabované v českém 
nebo slovenském jazyce. Součástí programu budou i zpravodajské sportovní pořady 
vlastní výroby, moderované diskusní pořady a sportovní dokumentární pořady“ na 
„Program bude vysílat přenosy ze sportovních odvětví, které jsou divácky žádané v 
České a Slovenské republice. Pořady budou zpravidla moderované, komentované či 
dabované v českém nebo slovenském jazyce, ve znění žádosti doručené dne 24. srpna 
2015, č.j. RRTV/7157/2015-P. 



 Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/7157/2015-P ze dne 24. srpna 2015 
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456 se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ: 152 00, kterým provozovatel žádá Radu o vydání opravného rozhodnutí 
č.j. RRTV/2943/2015-SMU, sp. zn.: 2015/638/SMU/CET, program Nova sport 2, šířený 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů ze dne 4. srpna 2015 v části „Další 
programové podmínky“.  

 Rada vydala dle ustanovení § 70 věta první zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
opravné rozhodnutí, ve věci rozhodnutí o udělení licence č.j. RRTV/2943/2015-SMU sp. 
zn.: 2015/638/SMU/CET ze dne 4. srpna 2015, program Nova sport 2, šířený 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, o kterou požádal účastník řízení, 
společnost CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456 se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ: 152 00, spočívající v opravě znění „dalších programových podmínek“ ze 
znění „Program bude vysílat přenosy ze sportovních odvětví, které jsou divácky žádané 
v České a Slovenské republice. Pořady budou zpravidla moderované, komentované či 
dabované v českém nebo slovenském jazyce. Součástí programu budou i zpravodajské 
sportovní pořady vlastní výroby, moderované diskusní pořady a sportovní dokumentární 
pořady“ na „Program bude vysílat přenosy ze sportovních odvětví, které jsou divácky 
žádané v České a Slovenské republice. Pořady budou zpravidla moderované, 
komentované či dabované v českém nebo slovenském jazyce, ve znění žádosti 
doručené dne 24. srpna 2015, č.j. RRTV/7157/2015-P. 

 Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 46709584, se sídlem Kpt. Jaroše 1477, 
Kadaň, PSČ: 432 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června.1996, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to a) v jejím rozšíření o český televizní program Nova sport 2, b) ve změně 
názvu programu Nova sport na Nova sport 1. 

 Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu FASHION TV 
(Czech & Slovak) provozovatele TV FASHION s.r.o. ze dne 22. června 2015 v časovém 
úseku od 12:00 do 23:00 hodin  

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje licenční podmínky programu FASHION TV (Czech & Slovak) 
(licence udělená rozhodnutím Rady Sp. zn. 2013/786/zem/TV, č. j. zem/639/2014, ze 
dne 18. 2. 2014), které stanovují, že hlavním jazykem vysílání programu je čeština, 
vzhledem k faktu, že dne 22. června 2015 v časovém úseku 12:00 – 23:00 byl český 
jazyk ve vysílání programu zcela marginální, jelikož všechny pořady odvysílané v rámci 
lokálního vysílání (Face of Fashion TV, Fashion VIP, Fashion backstage a Fashion 
lifestyle) byly zpracovány výhradně ve slovenském jazyce (redakční komentáře – 
verbální složka), s doplněním o informace v anglickém jazyce (některá textová sdělení). 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, o jaký typ 
obchodního sdělení se jedná v případě oznámení o „partnerech projektu“, které bylo 
součástí programové upoutávky na pořad Face of Fashion TV, odvysílané na programu 
FASHION TV (Czech & Slovak) dne 22. června 2015 v časech 12:00:52, 12:54:13, 
13:01:30, 13:40:28, 14:00:21, 14:20:42, 15:00:22, 15:22:20, 16:01:34, 16:54:55, 



17:00:21, 17:21:11, 18:01:34, 18:40:36, 19:01:34, 19:23:32, 20:01:22, 20:40:25, 
21:01:22, 21:21:39, 22:01:51 a 22:23:53 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, na základě 
jakých smluvních ujednání byl odvysílán pořad Fashion lifestyle, zařazený do vysílání 
programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne 22. června 2015 od 15:03:03, 19:04:11 a 
22:04:35 hodin, zejména pak, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních 
dohod byla do pořadu začleněna prezentace následujících produktů: síť restaurací 
Sajado, automobily BMW, lyžařská výstroj Völkl, lyžařské středisko Jasná, fitness 
centrum Posilka Club a automobily Mercedes-Benz. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 
1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, na základě 
jakých smluvních ujednání byl odvysílán pořad Fashion backstage, zařazený do vysílání 
programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne 22. června 2015 od 14:02:28, 17:02:59 a 
12:04:03 hodin, zejména pak, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních 
dohod byla do pořadu začleněna prezentace Make-up studia Eurovea a kosmetiky 
značky Mary Kay. Rada stanovila 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, upozornila 
provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 
186 00 na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 22. června 2015 od 12:03:36 a 16:04:23 hodin na programu 
FASHION TV (Czech & Slovak) odvysílal pořad Face of Fashion TV (epizoda „Styling“), 
který obsahoval množství umístěných produktů (prodejna oděvů Mango, parfumérie 
Marionnaud, automobily Volkswagen, Studio krásy Pierot, Marina cafe Hamuliakovo, 
pivo Stella Artois), přičemž ale nebyl jako pořad obsahující umístění produktu na svém 
začátku ani konci zřetelně označen, a diváci tak mohli být ohledně jeho povahy uvedeni 
v omyl. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 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 TV FASHION s.r.o., IČ 1897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 
186 00 na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil odvysíláním pořadu Face of Fashion TV (epizoda „Styling“), dne 22. června 
2015 od 12:03:36 a 16:04:23 hodin na programu FASHION TV (Czech & Slovak), neboť 
zde došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu, piva značky Stella Artois. 
Součástí pořadu byla sekvence imitující reklamní spot Stella Artois, v rámci které 
barman přítomným soutěžícím servíruje pivo uvedené značky. Tato pasáž byla do 
pořadu zařazena neorganicky, nad rámec dějového kontextu, jejím jediným účelem byla 
propagace produktů značky Stella Artois. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne 
doručení upozornění.  



 Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu KINO 
BARRANDOV provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 1. srpna 2015 v 
úseku od 9:56:25 do 22:54:23 hodin. 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil zahájení vysílání 
programů KINO BARRANDOV a BARRANDOV PLUS na základě licencí sp. zn. 
2015/105/SMU/Bar, sp. zn. 2015/106/SMU/Bar, sp. zn. 2015/108/FIA/Bar a sp. zn. 
2015/109/FIA/Bar. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu zařadil do vysílání programu KINO BARRANDOV dne 1. srpna 2015 v 
úseku od 9:56:25 do 22:54:23 hodin kromě částí vysílání, které nepatří k filmům nebo 
seriálům, pouze tři filmy o souhrnné délce přibližně 5:30 hodin, a žádný seriál, když 
základní programová specifikace tohoto programu zní „program tematicky zaměřený 
převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu“. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 13. srpna 2015, 
časového úseku 12:00 - 24:00 hodin. 

 Rada se seznámila s analýzou vysílání programu analýzou záznamu vysílání programů 
ZKTV a ZKTV – ML ze dnů 14.–15. června 2015 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

 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 Západočeská kabelová televize s.r.o., se sídlem Dobrovského 180/15, 
35301 Mariánské Lázně, IČ: 27985563, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), 
zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a 
trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 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 Západočeská kabelová televize s.r.o., se sídlem Dobrovského 180/15, 
35301 Mariánské Lázně, IČ: 27985563, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil zařazením reklamního bloku do videotextové 
smyčky programu ZKTV odvysílané ve dnech 14.–15. června 2015 od 00.00 hod. do 
24.00 hod., který nebyl na svém konci oddělen předělem. Provozovatel vysílání tak 
nezajistil, aby reklamní blok byl snadno rozeznatelný, tj. neoddělil zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky reklamní blok od 
ostatních částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 20 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) požádala 



provozovatele Západočeská kabelová televize s.r.o., se sídlem Dobrovského 180/15, 
35301 Mariánské Lázně, IČ: 27985563, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve svém 
průvodním dopise a ve vysílání programu ZKTV – ML uvádí, že k obměně smyčky 
programu ZKTV – ML dochází ve čtvrtek, pokud licenční podmínky programu uvádějí, že 
k aktualizaci bude docházet většinou ve středu, dále z jakého důvodu nebyl v dodaném 
záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML blok reportáží moderován, pokud 
licenční podmínky uvádějí, že ve vysílání má být zařazena rubrika Blok moderovaného 
zpravodajství, dále jakým způsobem byla naplněna rubrika Blok moderovaného 
zpravodajství v dodaném záznamu vysílání programu ZKTV – ML, pokud dodaný 
záznam obsahoval menší počet reportáží, než jaký je v členění této rubriky uveden v 
licenčních podmínkách programu, dále z jakého důvodu byl před reportážemi 
zařazenými ve vysílání programu ZKTV uveden předěl s nápisem STORY, dále jaký 
příspěvek naplňuje v dodaném záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML rubriku 
Publicistika nebo dokument na volné téma, dále z jakého důvodu je v dodaném 
záznamu vysílání programů ZKTV a ZKTV – ML zařazena rubrika Z archívu, pokud tato 
není uvedena v licenčních podmínkách programů ZKTV a ZKTV – ML, a z jakého 
důvodu nebyly v dodaném záznamu vysílání programu ZKTV – ML zařazeny rubriky 
Okénko z radnice, Zveme Vás a Reklama, které jsou uvedeny v licenčních podmínkách 
programu. 

 Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 
provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, 
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, na televizním programu Televize Barrandov 
v období od 18. dubna 2015 do 28. dubna 2015. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) požádala 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, 
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
reflektoval výhrady Rady k zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením na 
programu Televize Barrandov v období od 29. listopadu 2013 do 30. prosince 2013 
(zaslané přípisem sp. zn./Ident.: 0555(2014), č. j.: BUR/2354/2014), dále zda v roce 
2015 zpřístupňoval či hodlá zpřístupňovat osobám se zrakovým postižením i premiérově 
vysílané pořady a též z jakého důvodu ve své odpovědi na žádost Rady (sp. zn. 
2015/261/BUR/bar, č. j. RRTV/1140/2015-BUR) o sdělení titulů pořadů, které bude v 
období od 18. dubna 2015 do 28. dubna 2015 zpřístupňovat osobám se zrakovým 
postižením, uvedl jiné pořady, než jaké ve skutečnosti v daných dnech jakožto 
zpřístupněné osobám se zrakovým postižením odvysílal.  

 Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 
provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992, PSČ 708 00, na televizním programu POHODA - RELAX v období od 29. dubna 
2015 do 9. května 2015. 

 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 TP 
Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit tím, že ve dnech 29. dubna 2015 až 9. května 
2015 fakticky nezpřístupňoval na televizním programu POHODA - RELAX pořady pro 
osoby se zrakovým postižením.  

 Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 
provozovatelem Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava, Stavební 



992/1, PSČ 708 00, na televizním programu Rebel v období od 7. dubna 2015 do 17. 
dubna 2015 a rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele Digital Broadcasting 
s.r.o. 

 Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2015. 

 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 Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4 PSČ 140 
70, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že v rámci obchodního sdělení/sponzora programu „Occutein“, premiérově 
odvysílaného dne 24. června 2015 v čase 19:59:47 hodin na programu ČT 1, neuvedl 
povinnou informaci – hlavní předmět činnosti sponzora. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, požádala provozovatele Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ: 27168425, sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, o podání 
vysvětlení, proč na programu CS Film odvysílal teleshoppingový blok o délce 15 minut 
pod označením „Reklama“, k čemuž došlo dne 3. června 2015 v čase 15:38:16 hodin, 
dne 4. června 2015 v čase 17:40:59 hodin a dne 7. června 2015 v čase 17:26:59 hodin 
na zmíněném programu. Výše uvedeným jednáním mohlo dojít nejen k překročení limitu 
stanoveného pro vysílání reklamy v hodině, nýbrž i k nedostatečné identifikaci 
jednotlivých druhů obchodních sdělení, jak stanovuje zákon.  

 Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými 
v období od 18. srpna 2015 do 31. srpna 2015: ČESKÁ TELEVIZE/ČT 1 - pořad 
Události, 15. 8. 2015 od 19:00 hod., neobjektivita reportáže o pochodu Prague Pride; TP 
Pohoda s.r.o./POHODA-RELAX- pořad Vědmy radí - stížnost na věštkyni Anie; 
nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - stížnost na věštkyni Jolandu; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Události a CET 21 spol. s r.o./NOVA - pořad Televizní 
noviny – reportáže o nové léčbě diabetu; CET 21 spol. s r.o./NOVA - nevyváženost 
prezentace představitelů politických stran; ČESKÁ TELEVIZE/ČT 1 - pořad Události, 21. 
8. 2018 od 19:00 hod., nevhodné ilustrační záběry v reportáži Únik dat ze seznamky; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Tchýně, 19. 8. 2015; CET 21 
spol. s r.o./NOVA - reklama na pokerstars.net; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - 
nevhodná upoutávka na pořad Vetřelec - ohrožení dětského diváka; ZAK TV s.r.o. / TV 
ZAK – reportáž o odebrání dětí jednomu z rodičů; Rada České televize - reakce na 
postoupenou stížnost 

 Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, správní řízení z 
moci úřední, neboť šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané dne 22. srpna 2015 od 
20:25:40 hodin na programu NOVA, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama na loterie a jiné podobné hry, 
které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 
202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách; v souladu s ustanovením § 6b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., upravujícím zodpovědnost šiřitele za šíření reklamy na loterie a 
jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního 
předpisu. 



 Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. a) 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 8. září 2015 
toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem 
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, souhlas se změnou licenčních podmínek 
licence sp.zn. 2011/984/zem/TP ze dne 13. prosince 2011 k provozování televizního 
programu POHODA šířeného prostřednictvím digitálních pozemních vysílačů, spočívající 
ve změně označení programu z původního "POHODA" na nové "RELAX", a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 19. srpna 2015, č.j. RRTV/7062/2015-P. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 8. září 2015 vydat následující usnesení: 
Správní řízení spis. zn. 2015/660/had/CET, vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, se přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá 
v rámci soudního řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

 Rada se seznámila se sděleními Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
stanoviska k obsahu obchodního sdělení KŘUPAVÝ LECITIN 1500, které bylo 
odvysíláno dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

 Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
dne 8. září 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností RosenPharma, a.s., IČ 26765152, sídlem Levá 489/11, 
147 00 Praha 4, vedené pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému mělo dojít zadáním obchodního sdělení KŘUPAVÝ LECITIN 1500, 
odvysílaného dne 3. prosince 2014 v čase 10:57:33 hodin na programu ŠLÁGR TV, 
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti CET 21 spol. s r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání byly do pořadu Tescoma s chutí, odvysílaného dne 11. 
května 2015 od 11:51:44 na programu Nova, zařazeny výrobky Tescoma.  

 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 11. května 2015 od 11:51:44 na programu Nova 
odvysílal pořad Tescoma s chutí, který obsahoval umístěné produkty značky TESCOMA, 
ale který nebyl jako pořad obsahující umístění produktu označen. Tím se provozovatel 
dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu 
na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty 
rovněž po tomto přerušení, zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, 
aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti CET 21 spol. s r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání s pořadatelem Českého pivního festivalu 2015, společností 
PHOENIX PROMOTION, s.r.o., došlo k prezentaci daného festivalu v reportáži nazvané 
Pivní festival: 150 druhů piv na jednom místě, odvysílané v rámci pořadu Televizní 



noviny dne 11. května 2015 od 19:30 hodin na programu Nova, a zda tato prezentace 
byla protihodnotou za propagaci televizního programu fanda v rámci pivního festivalu. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NOEL, s.r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání odvysílal ve dnech 10. a 11. května 2015 na televizním 
programu Infokanál Těmice nabídku zájezdu na představení muzikálu MAMMA MIA!! a 
jakým způsobem ve svém vysílání rozeznává inzerci, reklamu a tzv. komerční 
informace.  

 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila 
provozovatele vysílání NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem v Hodoníně, Na Pískách 
3275/3, PSČ 69501, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Infokanál Těmice ve dnech 10. a 11. května 
2015 (smyčka 10.5.2015, čas záznamu: 0:10:41-0:13:04; smyčka 11.5.2015, čas 
záznamu 0:09:18-0:11:14) zařazoval pod označení Inzerce jak nabídky soukromého 
charakteru, tak oznámení naplňující definiční znaky reklamy, a na programu Infokanál 
Moutnice ve dnech 10. a 11. května 2015 (smyčka 10.5.2015, čas záznamu: 0:05:35-
0:05:53; smyčka 11.5.2015, čas záznamu 0:05:35-0:05:53) vysílal reklamu pod 
označením komerční informace, přičemž tento termín zákon č. 231/2001 Sb. nezná. 
Provozovatel tak zařazoval do vysílání obchodní sdělení, která nebyla snadno 
rozpoznatelná. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti FTV Prima, spol. s r.o., v čem 
spočívalo obsahové začlenění pasáže soutěže o ceny Country Rádia v rámci pořadu 
Gondíci s. r. o., odvysílaném dne 23. května 2015 od 16:25 hodin na programu Prima, 
včetně injektáže loga Country Radia do obrazu, do průběhu pořadu, a nikoliv jen 
mechanické zařazení mimo kontext ostatního obsahu pořadu.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., z jakého důvodu dne 30. května 2015 v 18:29 hodin na programu Televize 
Barrandov odvysílal oznámení o sponzorování programu společnostmi Sarda MedTech 
s.r.o. a AAA AUTO a.s. v upoutávce na pořad Naše zprávy speciál. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Miroslava Smejkala, jakým 
způsobem bylo na programu Bučovický region, vysílaném dne 10. a 11. května 2015 v 
čase 00:00 – 24:00 hodin, zajištěno vysílání reportáží „pro děti a mládež - pořad tvořený 
z příspěvků dětí a mládeže - reportáže z místních škol, zájmových kroužků, případně z 
vlastní audiovizuální tvorby", jak stanovují licenční podmínky, a zároveň z jakého důvodu 
nebyly v daném vysílání tohoto programu dodrženy licencí deklarované časy vysílání 
videoreportáží, resp. z jakých důvodů jsou zařazeny videoreportáže do vysílání 
programu častěji, než je uvedeno v licenčních podmínkách a naopak zde absentují časy, 
ve kterých by měly být vysílány „reportáže z místních škol, zájmových kroužků, případně 
z vlastní audiovizuální tvorby dětí“.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Meridi s.r.o., jakým způsobem 
umožnil ve dnech 10. a 11. května 2015 divákům programu Cesty krajem TV snadný, 
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou 
název nebo jméno a identifikační číslo, adresa sídla, dále k údajům, které umožňují 
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada, ve smyslu § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb.  

 Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem 
Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na uložené upozornění na porušení 
licenčních podmínek, resp. označení názvu programu, kterého se dopustil tím, že dne 



23. července 2015 v úsecích 9-10 hodin, 15-16 hodin a 22-23 hodin neuváděl ve 
vysílání programu POHODA logo tohoto programu odpovídající platnému označení 
programu podle podmínek licence, ale logo jiné (POHODA-RELAX).  

 Rada se seznámila s reakcí provozovatele CABTEL mont Zlín, s.r.o., se sídlem Školní 
234/0, 763 15 Slušovice, IČO: 60696346, na upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť stopáž videotextové smyčky na záznamu vysílání programu Infokanál 
Malhostovice z časového období 1.–2. dubna 2015 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z období 
dvou dnů, byla vždy 16.50 minut, přestože v licenčních podmínkách je uvedena stopáž 
videotextové smyčky v délce od 30 do 40 minut.  

 Rada se seznámila s reakcí provozovatele NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem v 
Hodoníně, Na Pískách 3275/3, PSČ 69501, na upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť stopáž videotextových smyček na záznamu vysílání programu 
Infokanál Syrovín v časovém období 10. května 2015 od 00.00 do 24.00 hod. byla 3.06 
minut a v časovém období 11. května 2015 od 00.00 do 24.00 hod. byla 3.43 minut, 
přestože v licenčních podmínkách je zakotvena stopáž videotextové smyčky v délce od 
15 do 30 minut.  

 Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 38/2015 ze 
dne 6. srpna 2015, kterým byla zamítnuta kasační stížnost stěžovatele ALL IN AGENCY, 
spol. s r. o. proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2014, čj. 9 A 
281/2011-35 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Rady ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 
2010/976/had/ALL, č. j. had/1769/2011 o uložení sankce stěžovateli ve výši 200 000 Kč 
pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil jako 
zpracovatel reklamy na přípravek Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. 4. 2010 od 
09:21:52 hodin na programu Televize Barrandov. 

 Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 
2015, č.j. 7 As 98/2015, jímž byla zamítnuta kasační stížnost společnosti Lion 
Communications s.r.o. (dříve PUBLICIS PRAGUE s.r.o.) proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č.j. 6A 17/2011, kterým byla zamítnuta žaloba 
proti rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2010, sp.zn. 2010/568/RUD/PUB, č.j. 
RUD/80/2011, jímž byla této společnosti uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za porušení 
povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila 
tím, že zpracovala reklamu T-Mobile na produkt Pevný internet (mutace 1), vysílanou 
premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405x 
reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech Televize Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, 
Nova Cinema, Prima televize a Z1, která byla nekalou obchodní praktikou, jelikož v 
reklamě byly rozhodné údaje o tom, že uvedená nabídka platí pouze pro tarif Rodina, a 
rovněž odkaz na webové stránky www.t-mobile.cz/2v1, kde by bylo možno dohledat 
vysvětlující informace, zveřejněny po příliš krátkou dobu a téměř nečitelnou formou a 
mohly tedy vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly užity, uvést 
spotřebitele v omyl. 

 Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. července 2015, 
č.j. 8A 70/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, 
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, proti rozhodnutí Rady ze dne 
24. března 2015, sp.zn. 2014/1001/RUD/TV, kterým byla této společnosti, jakožto šiřiteli 
teleshoppingu,uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením teleshoppingového bloku 
uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 15. května 
2014 od 06:45 hodin a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož 
předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět 
na soutěžní otázku, byl uveden nepravdivý údaj, neboť jako správná odpověď bylo 
uvedeno a uznáno slovo "papagáj", ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na 



internetových stránkách http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání 
teleshoppingového bloku, má být za správnou uznána “pouze ta odpověď, která je v 
souladu s českým jazykem a pravopisem.“ 

 Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. srpna 2015, 
č.j. 9 As 172/2015, jímž soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti 
společnosti TV CZ s.r.o.,IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2015, č.j. 3A 45/2015, kterým 
byla zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 
300 000 Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se, jakožto provozovatel televizního vysílání, dopustila odvysíláním 
teleshoppingového bloku EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu 
ACTIVE TV, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž 
podporoval chování ohrožující zdraví, jelikož někteří diváci si zjištění a rady 
protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu 
třeba i závažných onemocnění. 

 Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
obchodního sdělení Biopron, které bylo odvysíláno dne 18. října 2014 v rámci 
teleshoppingového pořadu Tipy ptáka Loskutáka na programu Telka, konkrétně v čase 
08:46:18–8:48:07 hodin. 

 Rada vzala na vědomí sdělení o závěrečné zprávě zjišťovací mise DG(SANTE)/2015-
7186. 

 Rada se seznámila s novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

 

 Rada se seznámila s analýzou služby Zprávy KTV Štětí umístěné na adrese 
www.steti.cz. 

 Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání UPC Express 
poskytovatele SAT Plus, s.r.o.  

 Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání HD plus 
poskytovatele SAT Plus, s.r.o.  

 Rada provedla výmaz služeb VH1 Polska On Demand, MTV Polska On Demand, VIVA 
Polska On Demand, Comedy Central Polska On Demand, Comedy Central Family On 
Demand poskytovaných společností MTV Networks s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem v 
Praze 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62. 

 

V Praze dne 10. září 2015 

 

 

 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


