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Tisková zpráva z 15. zasedání konaného dne 25. 8. 2015 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání 
projednala 71 bodů programu. Seznámila se s 25 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala jedno upozornění na porušení zákona. Rada na svém 15. zasedání 
uložila 4 pokuty a to:  

- Provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., pokutu ve výši 30 000,-Kč za porušení licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 12. ledna 2015 vysílal program TV PÍSNIČKA a 
COUNTRY No. 1 pod jiným označením programu, a to konkrétně v období od 10:00 do 
19:01 hodin pod označením programu TV PÍSNIČKA, a v období od 19:01 do 22:00 hodin 
pod označením programu COUNTRY No. 1, přičemž dle znění podmínek licence má být 
program vysílán pod celým a nedělitelným označením (názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY 
No. 1.  

- Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,-Kč za porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s ustanovením § 32 odst. 5 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy BLESK magazín tv (firemní značka), 
Kámasútra podle 50 odstínů (produktová značka), dne 19. února 2015 v 19:26:01 hodin na 
programu NOVA. Reklama, obsahující záběry na fotografie dvojic souložících v různých 
sexuálních polohách s komentářem „Pozor! Už zítra v Blesk magazínu! Zdarma speciální 
příloha Blesku! Sex podle Padesáti odstínů šedi druhý díl! Dopřejte si příval rozkoše a vášně! 
Inspirujte se erotickým hitem a dopřejte si sex jako v bestselleru!“, mohla ohrozit zejména 
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, a to především tím, že mohla u nezralých 
dětských diváků vzbudit předčasný zájem o lidskou sexualitu a mohla je navést k zakoupení 
Blesk magazínu s uvedeným, pro děti zcela nevhodným, obsahem. 

- Společnosti TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 
Arch Makariou III Avenue, P.C. 3030 Limassol, Cyprus, pokutu ve výši 100 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila 
zadáním teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00 do 
18.00 hodin na programu ACTIVE TV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3, respektive dle 
písm. f) Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že dne 7. ledna 
2014 v rámci teleshoppingového pořadu Cenokat v čase od 13:41 do 13:57 hodin nabízí 
produkt 6ks SET NOŽŮ a nepravdivě uvádí, že se jedná o posledních několik kusů tohoto 
výrobku, a to tvrzeními: „kdo je chcete, nesmíte zaváhat, musíte volat (…) Už máte jenom 
dvě minuty a padesát vteřin, abyste si mohli zakoupit tyto nože.“….“Máme už jenom 
posledních osm krabiček, osm krabiček!! (…)„Takže kdo jste váhali, tak jste právě teďka 
prováhali, teď už je konec. Konec, vyprodáno.“ Avšak o několik hodin později je v rámci 
téhož teleshoppingového bloku stejný produkt nabízen znovu, a to v počtu 28 kusů sad. 
Ačkoli tedy moderátor při první nabídce tvrdil, že se jedná o POSLEDNÍ šanci, a že ten, kdo 
zaváhal, má smůlu, o několik málo hodin později se nabídka v rámci téhož 
teleshoppingového bloku opakovala a v nabídce bylo dostatečné množství dalších kusů 
produktu. Tím se zadavatel teleshoppingu dopustil klamavé obchodní praktiky, když 
nepravdivě uvedl, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo 
že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět 
spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k 
informovanému rozhodnutí. 

- Společnosti IKO CABLE s.r.o. pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat 
Radě vysvětlení, jaký vztah je mezi ní a programem Film+, o které byla Radou opakovaně 
požádána. 
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- Rada udělila Městu Boží Dar licenci k provozování místního televizního vysílání programu 
TV Boží Dar šířeného prostřednictvím kabelových systémů, společnosti AMC Networks 
Central Europe s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu MINIMAX 
CHANNEL SLOVENIA šířeného prostřednictvím družice, Městu Roudnice nad Labem licenci 
k provozování místního televizního vysílání programu MIS šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, společnosti O2 TV s.r.o. licence k provozování televizního vysílání 
programů O2 Sport6, O2 Sport7 a O2 Sport8, šířených prostřednictvím kabelových systémů 
a společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o. licence k provozování televizního vysílání programu 
BARRANDOV MUZIKA šířeného prostřednictvím vysílačů a prostřednictvím družice. 

 

Zaevidovala  dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 144 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).  

 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  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 SIGNÁL RÁDIO (licence sp. zn.: 2014/858/zab) 
spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Karlovy Vary 87,8 MHz / 200 W toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje 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 SIGNÁL RÁDIO (licence sp. zn.: 2014/858/zab) spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště kmitočtu Karlovy Vary 87,8 MHz / 200 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. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve 
věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO 
(licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu JIHLAVA HOLÝ VRCH 90,3 MHz / 100 
W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by 
došlo přidělením souboru technických parametrů JIHLAVA HOLÝ VRCH 90,3 MHz / 100 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 zamítá žádost provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a 
to v přidělení kmitočtu JIHLAVA HOLÝ VRCH 90,3 MHz / 100 W. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor město 4 99,9 MHz / 200 
W, souřadnice WGS 84: 14 38 59 / 49 25 14 se lhůtou pro doručení žádostí do 7. října 2015. 

-  Rada se seznámila s dlouhodobou analýzou pořadu „Ranní show“, který byl vysílán na 
programu Evropa 2 ve dnech 2., 4., 8., 10., 12., 16., 18., 22., 24. a 26. června 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 
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zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila provozovatele 
EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ 12000, na 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. 
června 2015 od 6:00 hodin na programu EVROPA 2 odvysílal pořad Ranní show, který 
obsahoval vulgarismus v čase 07:46:53 hod., dne 16. června 2015 tentýž pořad, který 
obsahoval vulgarismus v čase 08:26:45 hod. a dne 22. června 2015 tentýž pořad, který 
obsahoval vulgarismus v čase 08:15:10 hod., čímž porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v 
nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v 
době od 22.00 do 06.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 6846/2015) posluchače na nepravdivou informaci ve 
zpravodajství na webu Českého rozhlasu; Rada se seznámila se stížností (č. j. 6710/2015) 
posluchačky na vysílání programu Rádio Impuls ze dne 5. srpna 2015 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r .o. (program RADIO ČAS-FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 11. srpna 2015, 
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 91,4 MHz Plzeň) dne 11. srpna 2015, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio Blaník Jižní Morava; 98,6 MHz Třebíč) dne 11. srpna 2015, 
MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha-Jinonice) dne 11. srpna 2015 
a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; 103,0 MHz Brno) dne 11. srpna 2015. 

-  Rada se seznámila s podáním právní zástupkyně provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. k 
problematice výpočtu pokrytí obyvatel z hlediska majetkového propojení provozovatelů 
rozhlasového vysílání a sítí programů rozhlasového vysílání a rozhodla o vypracování 
odpovědi dle rozpravy 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2015, č.j. 8A 
47/2015-48, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 16.12.2014, č.j. RRTV/469/2015-
CUN, kterým bylo rozhodnuto licenční řízení o sítí dálničních kmitočtů vedené pod sp. zn. 
2013/831/zab a souhlasí s podanou kasační stížností 

-  Rada se seznámila s pozvánkou na pracovní setkání zástupců zúčastněných orgánů pro 
zpracování návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a pověřila 
zastupováním Rady na tomto jednání místopředsedy V. Mencla a M. Bezoušku, radní D. 
Jaklovou 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila právnické osobě Město Boží Dar, IČ 00479705, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 
362 62 Boží Dar, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: TV Boží Dar; základní programová specifikace: informativní program; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území 
a okresů: k.ú. Boží Dar, okres Karlovy Vary, hlavní jazyk vysílání: český; dle žádosti 
doručené dne 22. června 2015, č.j.: RRTV/5639/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 9. 
července 2015, č.j.: RRTV/6038/2015-P a č.j.: RRTV/6196/2015-P ze dne 15. července 
2015.  

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: MINIMAX CHANNEL SLOVENIA; základní programová specifikace: 
Dětský tematický televizní program zaměřený na dětské diváky od 3 do 14 let; výčet států, 
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Slovinsko; hlavní jazyk 
vysílání: srbský jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 14 hodin denně od 06.00 - 20.00 
hodin; maximálně 24.00 hodin denně od 00.00 - 24.00 hodin, dle žádosti ze dne 21. 
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července 2015, RTV/6337/2015-P, ve znění upřesnění č.j.: RRTV/6486/2015-P ze dne 29. 
července 2015.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovinska, na jehož 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence společnosti 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 
620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu MINIMAX CHANNEL SLOVENIA 
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský tematický 
televizní program zaměřený na dětské diváky od 3 do 14 let; hlavní jazyk vysílání: srbský 
jazyk  

-  Rada udělila právnické osobě, Město Roudnice nad Labem, IČ 00264334, se sídlem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: MIS; základní programová specifikace: 
program zaměřený na vysílání zpravodajských pořadů, informací o kulturním a 
společenském životě v Roudnici nad Labem a blízkém okolí; časový rozsah vysílání: 24 h 
denně; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: 741647 Roudnice nad 
Labem, okres Litoměřice; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 
24. července 2015, č.j. RRTV/6375/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 7. srpna 2015, č.j. 
RRTV/6785/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: O2 Sport6; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od aktuální sportovní 
události; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: katastrální území 
České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a 
všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; 
hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. srpna 2015, č.j. 
RRTV/6671/2015-P a č.j. RRTV/6672/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: O2 Sport7; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od aktuální sportovní 
události; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: katastrální území 
České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a 
všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; 
hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. srpna 2015, č.j. 
RRTV/6669/2015-P a č.j. RRTV/6670/2015-P. 

-  Rada udělila právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: O2 Sport8; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od aktuální sportovní 
události; územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: katastrální území 
České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a 
všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; 
hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. srpna 2015, č.j. 
RRTV/6667/2015-P a č.j. RRTV/6668/2015-P. 
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-  Rada udělila společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 267 35 679, se sídlem Praha 4, 
Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: 
BARRANDOV MUZIKA; základní programová specifikace: Program tematicky zaměřený 
převážně na českou a slovenskou hudební a s hudbou související tvorbu; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk 
vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti č.j.: RRTV/6257/2015-
P, ze dne 17. července 2015, ve znění doplnění ze dne 6. srpna 2015.  

-  Rada udělila společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 267 35 679, se sídlem Praha 4, 
Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 
12 let; označení (název) programu: BARRANDOV MUZIKA; základní programová 
specifikace: Program tematicky zaměřený převážně na českou a slovenskou hudební a s 
hudbou související tvorbu.; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: 
v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-53 594/2015-613, ze 
dne 14. srpna 2015, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk 
vysílání: čeština; dle žádosti č.j.: RRTV/6256/2015-P, ze dne 17. července 2015, ve znění 
upřesnění ze dne 6. srpna 2015, č.j.: RRTV6756/2015-P 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 
501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, ve znění 
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. b), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: a) v 
zúžení výčtů států (v rozsahu všech jazykových verzí), na jejichž území má být vysílání 
programu Minimax prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno o Slovinsko a 
Makedonii; b) ve změně časového rozsahu vysílání, a to ze 14 hodin denně na minimálně 14 
hodin denně od 06.00 – 20.00 hodin, maximálně 24 hodin denně od 00.00 – 24.00 hodin 
denně; c) ve změně dalších programových podmínek programu Minimax, vše s účinností ke 
dni zahájení vysílání programu MINIMAX CHANNEL SLOVENIA, dle žádosti ze dne 21. 
července 2015, č.j.: RRTV/6337/2015/-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 21 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci televizního 
vysílání programu Minimax prostřednictvím družice, č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, 
ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně specifikace družic z AMOS 1 a ASTRA 1 G, 
na: dle jazykových verzí: Česká jazyková verze – Thor 6; Rumunská jazyková verze – Thor; 
Srbská jazyková verze – Eutelsat 16 A, dle oznámení ze dne 21. července 2015, č.j.: 
RRTV/6337/2015/-P. 

-  Rada udělila provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 241 76 214, se sídlem Praha 10, 
Hradešínská 1825/36, PSČ 10100, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/307/2012, spis. zn.: 
2011/1097/sve/Faj, ze dne 17. ledna 2012, spočívající ve změně označení názvu programu 
FAJNROCK TV na SLUŠNEJ KANÁL, v rozsahu dle podání ze dne 28. července 2015, č.j. 
RRTV/6457/2015-P. 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem 
Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, o prodloužení lhůty k nápravě ve věci upozornění 
na porušení licenčních podmínek licence č.j. zem/639/2014, spis. zn.: 2013/786/zem/TV, ze 
dne 18. února 2014, v rozsahu podání ze dne 17. srpna 2015, č.j. RRTV/6947/2015/P.  

-  Rada prodloužila provozovateli TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 
166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, lhůtu k nápravě ve věci upozornění na porušení zákona 
(nedodržení licenčních podmínek licence č.j. zem/639/2014, spis. zn.: 2013/786/zem/TV, ze 
dne 18. února 2014) v rozsahu podání ze dne 17. srpna 2015, č.j. RRTV/6947/2015/P, a to o 
60 pracovních dnů ode dne doručení usnesení. 
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-  Rada se seznámila se žádostí společnosti O2 Family, s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem 
Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, v rozsahu podání doručeného dne 27. 
července 2015, č.j. RRTV/6443/2015-P  

-  Rada zastavila podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti, 
provozovatele O2 Family, s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 
266/2, PSČ 140 00 (licence č.j. zem/3906/2014, spis. zn.: 2014/1043/zem/Bon, ze dne 4. 
listopadu 2014), o souhlas dle § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu 
podání ze dne 27. července 2015, č.j. RRTV/6443/2015-P, neboť byla podána žádost zjevně 
právně nepřípustná.  

-  Rada udělila provozovateli KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ: 
685 01, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c),a d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Ru/127/03/1216 ze dne 10. června 2003, spočívající 
ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek ke dni 1. července 2015 a to 
ukončení vysílání programů: a) INFO – Vranov, obec Vranov u Brna, k.ú. č. 785407, b) INFO 
– TUČAPY, obec Tučapy, k.ú. č. 771236 v rozsahu dle podání doručeného dne 10. srpna 
2015 pod č.j. RRTV/6786/2015-P.  

-  Rada se seznámila se žádostí provozovatele CE Media s.r.o, IČ: 03286592, se sídlem: 
Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, v rozsahu podání doručeného dne 4. srpna 2015 
pod č.j. RRTV/6674/2015-P. 

-  Rada zastavila dle ustanovení § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o 
žádosti provozovatele 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), o souhlas dle § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu 
podání ze dne 4. srpna 2015 pod č.j. RRTV/6674/2015-P, neboť byla podána žádost zjevně 
právně nepřípustná.  

-  Rada udělila provozovateli 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 21, 
PSČ 62300, podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/91/03/797 ze dne 1. dubna 2003, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, jeho rozšířením o k.ú. 690911 
Malhostovice, okres Brno-venkov, a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 31. 
července 2015, č.j. RRTV/6615/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 6., 13. a 14. srpna 2015, 
č.j. RRTV/6712/2015-P, RRTV/6923/2015-P a č.j. RRTV/6931/2015-P. 

-  Rada zaregistrovala provozovateli 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem Brno, Myslivní 
21, PSČ 62300, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu územního rozsahu 
vysílání (registrace č.j. Rg/63/98 ze dne 31.8.1998), jeho rozšířením o k.ú. 690911 
Malhostovice, okres Brno-venkov, v rozsahu podání ze dne 31. července 2015, č.j. 
RRTV/6615/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 6. srpna 2015, č.j. RRTV/6712/2015-P.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem: Křižanovice 
217, PSČ: 685 01, dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu 
skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, resp. zúžení výčtu katastrálních území a 
okresů k 1. červenci 2015 o: obec Vranov u Brna, k.ú. č. 785407 a obec Tučapy, k.ú. č. 
771236, v rozsahu dle podání doručeného dne 10. srpna 2015 pod č.j. RRTV/6786/2015-P. 

-  Rada dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zrušila registraci č.j. 
Rg/56/96/1446 ze dne 23. července 1996 provozovateli převzatého vysílání Jiří Melichar, IČ: 
16920317, se sídlem Praha 4, Zlešická 1848/5, PSČ: 148 00, na jeho žádost doručenou dne 
14. července 2015 pod č.j. RRTV/6146/2015-P ve znění doplnění ze dne 5. srpna 2015 č.j. 
RRTV/6666/2015-P ke dni 1. října 2015. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, se sídlem: Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00, 
Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
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rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 
DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.:2013/736/FIA/Čes, č.j. FIA/975/2014, spočívající v zahájení 
vysílání v síti Experimentální vysílání T-DAB+ s programy Českého rozhlasu: Radio Wave, 
Rádio Junior, D-dur, Jazz, Plus, Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Sport, ČRo Test 0, ČRo Test 1, 
ČRo Test 2, ČRo Test 3, ČRo Test 4, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/6757/2015-P ze dne 6. 
srpna 2015. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 
00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j. 
Rg/32/05/2186 ze dne 26. července 2005, spočívající ve změně programové nabídky, a to v 
jejím rozšíření o: a) zahraniční televizní programy: Filmbox Family, Filmbox Premium, 
Discovery Science, Viasat Nature, History 2; b) zahraniční televizní programy erotické s 
časovým rozsahem vysílání 22:00 hod. – 06:00 hod.: Dorcel TV, EroXXX, SuperOne v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/6194/2015-P ze dne 16. července 2015. 

- Rada na základě podnětu České asociace elektronických komunikací a v souladu se 
Společným postupem RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti ve lhůtě tří let od jeho 
přijetí, provedla přezkum povinnosti šířit určité programy a služby přímo související s těmito 
programy prostřednictvím sítí elektronických komunikací dle § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 
Sb. a shledala, že nejsou dány důvody pro stanovení programů, které by měly být povinně 
šířeny ve veřejném zájmu. 

-  Rada se seznámila s dopisem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-43 808/2015-
610/III ze dne 16. července 2015, ve znění doplnění ze dne 4. srpna 2015, kterým Radu 
informuje o žádosti společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o. o konzultace ve věci sporu o 
úplatnost šíření programů České televize v síti provozované touto společností 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/196/RUD/ŠLÁ znovu provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12. ledna 
2015, respektive záznamu úseku vysílání tohoto programu v čase od 19:00 do 19:04 hodin. 

-  Rada coby ústřední správní úřad, v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. f) a 
v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) 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 toto rozhodnutí : Rada ukládá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 
26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, dle § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., pokutu ve výši 30 000,-Kč za porušení licenčních podmínek licence ze dne 18. března 
2014, sp.zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, kterého se dopustil tím, že dne 12. ledna 2015 vysílal 
program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod jiným označením programu, a to konkrétně v 
období od 10:00 do 19:01 hodin pod označením programu TV PÍSNIČKA, a v období od 
19:01 do 22:00 hodin pod označením programu COUNTRY No. 1, přičemž dle znění 
podmínek licence, v souladu se souhlasem, který Rada udělila provozovateli ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze 
dne 18. března 2014, spočívajících ve změně označení (názvu) programu, v rozsahu dle 
podání ze dne 13. října 2014, č.j. 8798, má být program vysílán pod celým a nedělitelným 
označením (názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2015196. Účastníkovi řízení se ukládá 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. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015196. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu ČT1 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 28. července 2015 v časovém úseku od 12:00 do 
24:00 hodin 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu 
vysílání programů ČT :D a ČT art ze dne 13. července 2015 v časovém úseku od 12:00 do 
24:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV MORAVA ze 
dne 27. července 2015, časového úseku 0:00 - 24:00 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 
DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, se sídlem Praha, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, na porušení § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její 
vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 9. července 2015 z časového 
úseku od 11:30 do 14:00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v 
období 27. července až 16. srpna 2015: Česká televize / ČT1 a ČT24 – reportáž Byznys s 
kmenovými buňkami odvysílaná 13. května 2015 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin; 
Česká televize / ČT2 – pořad Trainspotting odvysílaný dne 1. 8. 2015 v 21.35 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT 1 – reportáž Strach z agresivních psů odvysílaná dne 8. 1. 2015 v pořadu 
Události v regionech od 18.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 24 – cenzurování podstatných 
informací o akcích a z akcí k 1. máji 2015 v ČR, v Evropě; CET 21 spol. s.r.o. / Nova – 
upoutávka na web tn.cz odvysílaná ve zpravodajském bloku v 8.30 hod. dne 31. 7. 2015; 
Česká televize / ČT1 – reakce na stížnost na odvysílání pořadu Třída 8. A; Nespecifikovaný 
provozovatel / nespecifikovaný pořad – cenzura zpravodajství týkající se imigrantů; CET 21 
spol. s.r.o. / Nova – sponzorský vzkaz na produkt Clavin odvysílaný dne 2. 8. 2015 v 20.25 
hodin; Česká televize / webové stránky, ČT:D – pořad Kompas času odvysílaný dne 25. 7. 
2015 od 15.05 hod.; ZAK TV s.r.o. / TV ZAK – reportáž o odebrání dětí jednomu z rodičů; 
Česká televize / nespecifikovaný program – informování o problematice uprchlíku v ČR, 
reportáže Běženci v ČR a Situace v uprchlickém táboře Jezová, odvysílané dne 2. 8. 2015 
od 19.00 hod. v pořadu Události, reportáže Málo míst, Češi a imigrace, Evropská imigrační 
krize odvysílané dne 3. 8. 2015 od 19.00 hod. v pořadu Události; Česká televize / ČT1 – 
reportáže Příliš levné Vary odvysílané ze dne 29. 6. 2015 od 21.00 hod. v pořadu Reportéři 
ČT; Click Credit s. r. o. / Japonská půjčka – reklamní spot na produkt Japonská půjčka 
odvysílaný dne 9. 8. 2015 v čase 11:54:02 hod. na programu Prima; HBO Europe s.r.o. / 
HBO – pořad Dvojnásobná vražedkyně Lizzie Bordenová odvysílaný dne 3. srpna 2015 od 
22:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – změna anoncovaného 
pořadu, časové posuny ve vysílání; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 
podvodné jednání v pořadu/teleshoppingu Rychlá hra; CET 21 spol. s.r.o. / Nova – pořad 
Sígři ve výslužbě odvysílaný dne 13. 8. 2015 od 21.35 hod.; Česká televize / ČT2 – pořad 
Dobré ráno odvysílaný dne 13. 8. 2015 od 05.59 hod.; Česká televize / nespecifikovaný 
program – postup televizního štábu; Česká televize / ČT 1, ČT 24 – reportáž Výbuch v 
litvínovské chemičce odvysílaný dne 13. 8. 2015 od 19.00 hod. v pořadu Události; MTV 
NETWORKS s.r.o. / Nickelodeon – pořad Big Time Rush odvysílaný dne 14. 8. 2015 v 13.25 
hod.; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – pořad Dredd odvysílaný dne 9. 7. 2015 v 11:45 hod.; 
Občanská iniciativa Česko/Czechia – užívání výrazů Česko/Czechia.  

-  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 
vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu bylo v příspěvku Byznys s kmenovými buňkami, odvysílaném 
dne 13. června 2015 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, v 
průběhu výstupu Vladimíra Holoubka viditelné logo Columna Centrum na počítačovém 
monitoru v pozadí a zda k prezentaci loga do příspěvku došlo za úplatu či obdobnou 
protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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-  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 
vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání 
vysvětlení, na základě jakých zdrojů uvádí ve zpravodajském příspěvku s názvem Strach z 
agresivních psů, odvysílaném v pořadu Události v regionech dne 8. 1. 2015 od 18.00 hod. na 
programu ČT 1, že agresivní psi utekli svému majiteli a útočili na lidi pětkrát za poslední rok 
a dále že psi útočili v předchozích týdnech na zvířata, potrhali ovce, kozy a další psy. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada postoupila České národní bance k posouzení dle svých kompetencí obchodní 
sdělení zadavatele Click Credit, s. r. o., které bylo odvysíláno dne 9. srpna 2015 v čase 
11:54:02 hodin na programu Prima.  

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 25. srpna 2015 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, 
se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních 
podmínek licence sp.zn. 2008/1091/zem/MIN ze dne 26. září 2008, k provozování 
televizního programu TV Paprika šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě 
znění Dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 
21. července 2015, č.j. RRTV/6338/2015-P. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) 
vydala dne 25. srpna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení 
vedené pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním 
pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem "Bylo rychlé jednání sociální služby 
na místě?" dne 28. ledna 2015 od 19:30 hodin na programu NOVA,neboť nebyla splněna 
podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 
a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 
upozornila provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 28. ledna 2015 od 19:30 hodin na 
programu NOVA, resp. v reportáži Bylo rychlé jednání sociální služby na místě?, včetně 
moderátorského uvedení, která byla součástí tohoto pořadu, při informování o příčinách a 
okolnostech odebrání dětí rodičům orgánem sociálně-právní ochrany dětí prezentoval 
spekulace, informace z jediného zdroje nebo pocházející z nespolehlivého zdroje, nebo 
informace s nejasným vzájemným vztahem. Vzniklou nedostatečnost informací provozovatel 
zčásti v reportáži uspokojivě nevysvětlil a zčásti se ji nepokusil odstranit. Reportáž, včetně 
moderátorského uvedení, tak neposkytla divákům dostatek relevantních informací, na 
základě kterých by si mohli svobodně vytvořit na prezentované věci objektivní názor 
korespondující s realitou, a provozovatel tím porušil povinnost dbát zásad objektivity a 
vyváženosti ve zpravodajských pořadech. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad, v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. f) a 
v souladu s ustanovením § 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 



 

10 

 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 
500/2004 Sb.) vydala toto rozhodnutí : Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., se 
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, dle § 60 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb., pokutu ve výši 50 000,-Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s ustanovením § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním reklamy BLESK magazín tv (firemní značka), Kámasútra 
podle 50 odstínů (produktová značka), dne 19. února 2015 v 19:26:01 hodin na programu 
NOVA. Reklama, obsahující záběry na fotografie dvojic souložících v různých sexuálních 
polohách s komentářem „Pozor! Už zítra v Blesk magazínu! Zdarma speciální příloha Blesku! 
Sex podle Padesáti odstínů šedi druhý díl! Dopřejte si příval rozkoše a vášně! Inspirujte se 
erotickým hitem a dopřejte si sex jako v bestselleru!“, mohla ohrozit zejména psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých, a to především tím, že mohla u nezralých dětských diváků 
vzbudit předčasný zájem o lidskou sexualitu a mohla je navést k zakoupení Blesk magazínu 
s uvedeným, pro děti zcela nevhodným, obsahem. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2015231. Účastníkovi řízení se ukládá 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. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015231. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada, coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) 
vydala dne 25. srpna 2015 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s 
provozovatelem Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, 
PSČ 150 00, pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 9. prosince 2014 v čase 07:00:15 – 07:02:58 hodin na programu O 
(„Óčko“) odvysílal reklamní spot Lenovo, jež byl do vysílání zařazen jako audiovizuální celek 
sestávající ze sdělení „Ranní výzva“ a sponzorských vzkazů sponzora pořadu Lenovo, které 
byly odvysílány bezprostředně před jeho začátkem a po jeho skončení, neboť nebyla 
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění dle ustanovení § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 
a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 
upozornila provozovatele Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- 
Košíře, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 9. prosince 2014 v čase 07:00:15 – 07:02:58 hodin na 
programu O („Óčko“) odvysílal reklamní spot Lenovo. Reklamní spot byl do vysílání zařazen 
jako audiovizuální celek sestávající ze sdělení „Ranní výzva“ a sponzorských vzkazů 
sponzora pořadu Lenovo, které byly odvysílány bezprostředně před jeho začátkem a po jeho 
skončení. Cílem tohoto celku byla propagace společnosti Lenovo. Prostřednictvím 
sponzorských vzkazů byla představena značka spotřební elektroniky Lenovo, a to včetně 
nastínění nabízeného sortimentu, aby vzápětí v rámci sdělení Ranní výzva vystoupil běžec 
na lyžích, Dušan Kožíšek, jež je, dle informací uvedených v textové podobě na obrazovce, 
„členem lenovoteam.cz“, a který svým vystoupením v podstatě pouze uvedl soutěž o produkt 
společnosti Lenovo – smartphone S850, tvořící pointu celého krátkého sdělení. Samotná 
soutěž je realizována prostřednictvím internetových stránek spravovaných společností 
Lenovo, www.lenovoteam.cz, na které jsou diváci (potenciální soutěžící) v průběhu sdělení 
odkazováni. Sdělení Ranní výzva a s ním spojenou soutěž tak lze pokládat za součást 
reklamní kampaně společnosti Lenovo. Reklamní spot Lenovo však byl provozovatelem 
koncipován jako sponzorovaný pořad, a na svém konci nebyl oddělený od pořadu Ranní 
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fresh. Jakožto reklama tak nebyl pro diváky snadno rozeznatelný. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 
zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) téhož 
zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 25. srpna 2015 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 
8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá společnosti 
TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch 
Makariou III Avenue, P.C. 3030 Limassol, Cyprus, pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 7. ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin 
na programu ACTIVE TV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3, respektive dle písm. f) 
Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že dne 7. ledna 2014 v 
rámci teleshoppingového pořadu Cenokat v čase od 13:41 do 13:57 hodin nabízí produkt 6ks 
SET NOŽŮ a nepravdivě uvádí, že se jedná o posledních několik kusů tohoto výrobku, a to 
tvrzeními: „kdo je chcete, nesmíte zaváhat, musíte volat (…) Už máte jenom dvě minuty a 
padesát vteřin, abyste si mohli zakoupit tyto nože.“….“Máme už jenom posledních osm 
krabiček, osm krabiček!! (…)„Takže kdo jste váhali, tak jste právě teďka prováhali, teď už je 
konec. Konec, vyprodáno.“ Avšak o několik hodin později je v rámci téhož 
teleshoppingového bloku stejný produkt nabízen znovu, a to v počtu 28 kusů sad. Ačkoli tedy 
moderátor při první nabídce tvrdil, že se jedná o POSLEDNÍ šanci, a že ten, kdo zaváhal, má 
smůlu, o několik málo hodin později se nabídka v rámci téhož teleshoppingového bloku 
opakovala a v nabídce bylo dostatečné množství dalších kusů produktu. Tím se zadavatel 
teleshoppingu dopustil klamavé obchodní praktiky, když nepravdivě uvedl, že výrobek nebo 
služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po 
omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, 
aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí.Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 20141228. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 20141228. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 
Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 25. srpna 2015 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se společností TELEMEDIA INTERACTV 
Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch Makariou III Avenue, P.C. 3030 
Limassol, Cyprus, pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., 
čehož se mohla dopustit zadáním teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 2. 
ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, kdy v čase od 16.00 do 16.20 
hodin byl nabízen produkt Argan Oil Set, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž 
odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 
Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 25. srpna 2015 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se společností TELEMEDIA INTERACTV 
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Production Home Lt., sídlem Neocleous House, 199 Arch Makariou III Avenue, P.C. 3030 
Limassol, Cyprus, pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., 
čehož se mohla dopustit zadáním teleshoppingového bloku Cenokat, odvysílaného dne 2. 
ledna 2014 od 09.00 do 18.00 hodin na programu ACTIVE TV, kdy v čase od 09:01 hodin byl 
nabízen produkt JADE infračervený masážní přístroj, neboť porušení zákona nebylo 
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 25. srpna 2015 
toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti IKO CABLE s.r.o., IČ 27236102, se sídlem 
Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně 
odepřela podat Radě vysvětlení, jaký vztah je mezi ní a programem Film+, o které byla 
požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/376/2015-DRD, znovu v žádosti Rady č.j. 
RRTV/1360/2015-DRD a znovu v žádosti č.j. RRTV/2171/2015-RUD. 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 87032015.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, zda je program HBO Comedy 
(rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2008/221/zem/HBO, ze dne 26. 3. 2008, ve znění 
pozdějších změn), šířený na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. dostupný koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy 
s osobu starší 18ti let, a jsou k němu poskytována technická opatření, která umožňují této 
osobě omezit dětem a mladistvým přístup k vysílání (tzv.„rodičovský zámek“). 

-  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 HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem 
Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, které jím provozované 
televizní programy jsou ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
dostupné koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy s osobu starší 18ti let, a jsou k 
nim poskytována technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a mladistvým 
přístup k vysílání programů (dále jen „rodičovský zámek“), a které nikoli, přičemž Rada žádá 
o zcela úplný výčet všech programů, které tímto rodičovským zámkem disponují a o úplný 
výčet všech programů, které rodičovským zámkem nedisponují. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní 
představitelé politických uskupení kandidujících v podzimních volbách do zastupitelstev obcí 
a volbách do Senátu PČR 2014 do jednotlivých vydání rubriky MINIDUEL, vysílané každý 
všední den jako příloha pořadu Odpolední zprávy, vysílaného v čase od 17.40 hod., v období 
od 10. 9. 2014 do 17. 10. 2014 na programu Prima a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci 
rubriky prezentováni. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní 
představitelé politických uskupení kandidujících v podzimních volbách do zastupitelstev obcí 
a volbách do Senátu PČR 2014 do jednotlivých vydání pořadu Partie, vysílaného v neděli v 
čase od 11.00 hod., v období od 10. 9. 2014 do 17. 10. 2014 na programu Prima a co 
určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, ve věci reportáže s názvem „Byznys v 
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pohřebnictví“, která byla součástí zpravodajské relace Události, odvysílané dne 23. května 
2015 od 19:00 hodin na programu ČT1. 

-  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, 
upozornila provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 
1132/4, Praha, PSČ 147 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události, dne 23. května 2015 od 19:00 hodin na 
programu ČT1, kde opakovaně uvedl, že v pohřebnictví existuje zákaz reklamy ("Některé 
společnosti podnikají na hraně zákona nebo i za ní ... a porušují také pravidlo, že v 
pohřebnictví je nepřípustná reklama", "V pohřebnictví je navíc zakázaná reklama a toto 
pravidlo se občas porušuje."), ačkoli zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, reklamu v 
pohřebnictví sice výrazně omezuje, ale v zásadě ji připouští. Tím, že provozovatel divákovi 
poskytl věcně nepřesnou informaci, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, ve věci reportáže s názvem „Spor o 
miliony“, která byla součástí publicistického pořadu 168 hodin, odvysílaného dne 31. května 
2015 od 21:26 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s podanými vysvětleními provozovatele vysílání AMC Networks Central 
Europe s.r.o., které se vztahují k zjištěným nesrovnalostem při dodržování licenčních 
podmínek na programech AMC CHANNEL, AMC CHANNEL BENELUX a TV PAPRIKA, 
jimiž provozovatel reagoval na výzvy č.j. RRTV/2046/2015 VAL, RRTV/2198/2015-VAL, 
RRTV/2376/2015-VAL a RRTV/2377/2015-VAL. 

-  Rada se seznámila s reakcemi provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na upozornění na porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., která byla provozovateli doručena pod č.j.: 
RRTV/2047/2015-VAL, RRTV/2048/2015-VAL, RRTV/2196/2015-VAL a RRTV/2378/2015-
VAL  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. července 2015, 
č.j. 8 As 16/2013-43, kterým byla zamítnuta kasační stížnost CET 21 spol. s r.o. proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2013, č.j. 10 A 166/2012, jímž byla 
zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. proti správnímu rozhodnutí Rady sp. zn. 
2012/250/LOJ/CET, č.j. : LOJ/2836/2012, kterým mu byla uložena sankce ve výši 100 000,- 
Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Hranice (2) dne 6. prosince 2011 v 16.10 hodin na 
programu NOVA Cinema. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. července 2015 
č.j. 8 As 17/2013-46, jímž byla zamítnuta kasační stížnost CET 21 spol. s r.o. proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2013, č.j. 10 A165/2012, jímž byla zamítnuta 
žaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. na zrušení správního rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2012/165/LOJ/CET, č.j. LOJ/2832/2012, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. 
uložena sankce ve výši 150 000 ,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., které stanovuje 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 
Kriminálka New York IV (15) dne 2. února 2012 v 17:35 hodin na programu NOVA, který 
obsahuje naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, 
pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, 
jejichž sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytržené z kontextu 
tím,že divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtržený od zrůdného průběhu 
násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům psychický 
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otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, 
negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. července 2015, č.j. 
8A 71/2015, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele Česká televize, proti rozhodnutí 
Rady ze dne 3. února 2015, č.j. RRTV/617/2015-DRD, o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč 
pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Sama doma odvysílaného dne 25. dubna 2014 od 12:30 hodin na programu ČT1, který 
obsahoval umístění produktu, respektive výrobků Lenovo, se provozovatel dopustil 
nepatřičného zdůrazňování tohoto umístěného produktu, a to v rozhovoru na téma "Jak 
vybrat tablet" (v čase od 00:40:50 do 00:44:40 od začátku pořadu).  

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu č.j. II. ÚS 464/15 ze dne 21. července 
2015, jímž byla odmítnuta ústavní stížnost stěžovatelky FTV Prima spol., s r. o., jíž tvrdila 
porušení jejích základních práv, a to práva na spravedlivý proces, ústavní princip nulla poena 
sine lege práva na obhajobu ve správním řízení a práva vyjádřit se k provedeným důkazům, 
k němuž mělo dojít ve správním řízení vedeném Radou, sp.zn.: 2009/113/LOJ/FTV, a v 
navazujícím řízení před správním soudem a kasačním soudem. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením ČOI ve věci reklamního spotu "Opel", jehož premiéra byla 
odvysílána dne 1. dubna 2015 v čase 6:32:43 hodin na programu Prima ZOOM. 

-  Rada dle ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona č. 40/1995 Sb.) a dle ustanovení § 7a odst. 1 
zákona č. 40/1995 Sb. požádala společnost Opel Southeast Europe Automotive Distribution 
Limited Liability Company, organizační složka, IČ: 27236994, se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 2006/9, PSČ 14000, jakožto zadavatele reklamy „Opel“, premiérově odvysílané 
dne 1. dubna 2015 v čase 6:32:43 hodin na programu Prima ZOOM, o zapůjčení záznamu 
této reklamy. Pro zapůjčení záznamu stanovuje Rada lhůtu 15 dní ode dne doručení této 
žádosti. 

-  Rada se seznámila s odpovědí ČNB ve věci postupu společnosti 4Life Direct Insurance 
Services s.r.o. při nabízení produktu "Moji blízcí" (prezentovaného jako garantované životní 
pojištění) 

-  Rada se seznámila se sdělením spolku Unicampus, z.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 
Praha 3, zastoupeného MUDr. Janem Vavrečkou, Ph.D., předsedou spolku, o zaslání petice 
k Evropskému parlamentu, zaměřenou na otázku právního zájmu subjektů občanské 
společnosti ke správním řízením zatíženým veřejným zájmem, prvky práva Unie a ochranou 
základních svobod. 

-  Rada se seznámila s dopisem Svazu léčebných lázní České republiky a schvaluje 
odpověď dle rozpravy. 

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání PRAHA TV 
poskytovatele PRAHA TV s.r.o.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
požádala poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání PRAHA TV, umístěné na 
internetové adrese prahatv.eu, společnost PRAHA TV s.r.o., IČ 2580937, sídlem Thámova 
137/16, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jedná v 
případě oznámení „Moderátorku obléká butik yaxi taxi“, které je součástí závěrečných titulků 
pořadu Fitkompas – vydání ze dne 4. dubna 2015, resp. na základě jakých smluvních 
ujednání je v souvislosti se zveřejňováním uvedeného pořadu realizována spolupráce s 
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prodejnou Yaxi Taxi (Zuzana Labudová, IČ 74268996). Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení 
§ 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádala společnost Hollywood C.E., s.r.o., IČ 
43872646, se sídlem Říčany, Jizerská 1881, PSČ 251 01 o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu doposud Radě neoznámila ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání poskytované na adrese www.ivio.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele služby umístěné na adrese 
http://media.alza.cz společnosti Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem v Praze 7, Jateční 
33a, PSČ 170 00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování služby.  

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení 
poskytovatele Alza.cz a.s., ze dne 22. července 2015, doručeného Radě dne 23. července 
2015, toto potvrzení: Poskytovatel Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem v Praze 7, Jateční 
33a, PSČ 170 00, byl dne 25. srpna 2015 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání 
je poskytována ode dne 1. června 2014 pod názvem Alza Media, umístěná na internetové 
adrese http://media.alza.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele služby umístěné na adrese 
www.aerovod.cz společnosti AEROFILMS s.r.o., IČ: 271 54 271, se sídlem v Praze 7, 
Jirečkova 1008/8, PSČ 170 00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování služby. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala na základě písemného oznámení 
poskytovatele AEROFILMS s.r.o., ze dne 21. července 2015, doručeného Radě dne 24. 
července 2015, toto potvrzení: Poskytovatel AEROFILMS s.r.o., IČ: 271 54 271, se sídlem v 
Praze 7, Jirečkova 1008/8, PSČ 170 00 byl dne 25. srpna 2015 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální 
mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 30. května 2012 pod názvem Aerovod, 
umístěná na internetové adrese www.aerovod.cz. 

-  Rada provedla výmaz služeb R1 MORAVA/www.r1morava.cz a Minuty 
regionu/www.minutyregionu.cz poskytované společností TV MORAVA, s.r.o. z Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.  

 

 

V Praze dne 27. srpna 2015 

 

 

 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


