VÝSLEDKY KONTROL ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
ANALÝZY NA ZÁKLADĚ PODNĚTŮ A DLOUHODOBĚJŠÍ ANALÝZY VYSÍLÁNÍ
1/7; LONDA spol. s. r. o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání LONDA spol. s r.o., IČ 49241931,
sídlem Na příkopě 859/22, Praha 1, 110 00, na základě jakého klíče byly dne 2. 11. 2017 vybírány
příspěvky posluchačů do bloku Téma dne a v jakém smyslu bylo v souvislosti s odvysílanými názory
posluchačů míněno vyjádření „ty nejlepší vaše komentáře uslyšíte hned po těchto zprávách“.
1/16; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 1 Radiožurnál, LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS, EVROPA
2, spol. s r.o. / EVROPA 2
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/17725/2017-vra) na komentář k jmenování nové vlády, který
měl být na programu Český rozhlas Radiožurnál odvysílán dne 13. prosince 2017; se stížností (č. j.
RRTV/17553/2017-vra) na ranní vysílání programu RÁDIO IMPULS; se stížností (č. j. RRTV/17885/2017vra) na údajně vulgární skeč, který byl dne 19. prosince 2017 v cca 6:37 hodin odvysílán na programu
EVROPA 2.
1/16; EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se
sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. prosince 2017 v čase 6:35:56–6:38:54 hodin odvysílal na
programu EVROPA 2 skeč, který obsahoval vulgarismy a nadávky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dnů od doručení upozornění.
2/14; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 1 Radiožurnál
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/17770/2017-vra) na údajně manipulativní informace o
koncernu Agrofert v sérii zpravodajských příspěvků a vydání pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, které
byly na programu ČRo 1 Radiožurnál odvysílány dne 28. listopadu 2017; se stížností
(RRTV/18045/2017-vac) na moderátora pořadu Dvacet minut Radiožurnálu a s podnětem (č. j.
RRTV/4025/2018-vra), v němž posluchač upozorňuje na „nevyváženost a neobjektivitu“, kterou
shledává ve způsobu referování o kauze Čapí hnízdo ve zpravodajství ČRo a ČT.
Rada se seznámila s analýzou zpravodajských příspěvků programu ČRo 1 Radiožurnál ze dne 28. 11.
2017 v časech 7:00:52–7:02:01 hodin, 8:00:53–8:01:50 hodin, 9:00:51–9:02:00 hodin, 12:01:05–
12:02:07 hodin a 18:01:48–18:02:53 hodin a s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu
odvysílaného téhož dne v čase 17:05:36–17:23:59 hodin.
Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), žádá provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu v sérii zpravodajských příspěvků odvysílané dne 28. listopadu v
časech 7:00:52–7:02:01, 8:00:53–8:01:50, 9:00:51–9:02:00, 12:01:05–12:02:07 a 18:01:48–18:02:53
hodin a dále též v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu v čase 17:05:36–
17:23:59 hodin, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým majitelem, došlo k
nedostatečně objektivní prezentaci problematiky pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez
právního důvodu, kdy vyjádření k této problematice získaná od nezávislých odborníků nebyla ověřena

v souvislosti s platnou právní úpravou, dále proč k vyjádření odborníků nebyla získána přímá reakce od
společnosti AGROFERT, a.s.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku nepřípustného způsobu moderování (č. j.
RRTV/18045/2017-vac), že věc odkládá.
3/37; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, LONDA spol., s r. o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s podnětem (č. j. RRTV/5253/2018-vra), ve kterém posluchač reaguje na žádost Rady
o doplnění podnětu (č. j. RRTV/17725/2017-vra), který od něj obdržela 14. prosince 2017; s podnětem
posluchače na vysílání programu FREKVENCE 1 dne 25. ledna 2018 kolem 8:36 hodin, kdy mělo dojít k
dehonestaci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání; s podnětem (č. j. RRTV/5249/2018-vra), který je
doplněním k podnětu (č. j. RRTV/17553/2017-vra), který od něj Rada obdržela 8. prosince 2017.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku neobjektivního informování (č. j.
RRTV/17725/2017-vra; č. j. RRTV/5253/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku dehonestujícího informování, že věc
odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku neobjektivního informování (č. j.
RRTV/17553/2017-vra; č. j. RRTV/5249/2018-vra), že věc odkládá.
4/38; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 1 Radiožurnál, Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/5677/2018-vra) na neobjektivní informování o voličích Miloše
Zemana; se stížností (RRTV/6112/2018-vra) na užívání termínu „menšinová vláda v demisi“ namísto
výrazu „vláda“ a se stížností (RRTV/5964/2018-vra) na vulgarismy v pořadu Voláme Hrad odvysílaném
dne 2. 2. 2018 na programu FREKVENCE 1.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku neobjektivního informování (č. j.
RRTV/5677/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku neobjektivního informování (č. j.
RRTV/6112/2018-vra), že věc odkládá.

Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání vulgarismů (č. j. RRTV/5964/2018vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Frekvence 1, a.s., IČO 49240226, sídlem
Wenzigova 4, 120 00, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 2. února 2018 od 8:14:57 na programu FREKVENCE 1 odvysílal pořad
Voláme Hrad, který obsahoval vulgarismy, 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.
5/15; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/6342/2018-vac) na nevyváženost moderátorů programu ČRo
Plus a s analýzou pořadu „Fenomén Miloš Zeman“.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání nevyváženého pořadu (č. j.
RRTV/6342/2018-vac), že věc odkládá.
6/25; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Dvojka, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, ČESKÝ ROZHLAS
/ Český rozhlas 1 Radiožurnál, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 3 – Vltava
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/7680/2018-vra) na zprávu, v níž mělo být neobjektivně
informováno o výsledcích disciplíny skok do výšky na MS v halové atletice; se stížností (č. j.
RRTV/7709/2018-vra) na podjatost moderátorky Veroniky Sedláčkové v pořadu Pro a proti
odvysílaném dne 28. února 2018 na programu ČRo Plus; se stížností (č. j. RRTV/7837/2018-vra) na
odvysílání komentáře o pozvánkách na inauguraci prezidenta na programu ČRo 1 a se stížností na
vulgarismy v části divadelní hry Noc tribádek odvysílané 10. března 2018 na programu ČRo 3 – Vltava.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku neobjektivního informování (č. j.
RRTV/7680/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku nevyvážené moderace (č. j.
RRTV/7709/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání významotvorně nadbytečného
komentáře (č. j. RRTV/7837/2018-vra), že věc odkládá.

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 10. března 2018 od 14:04:35 na programu ČRo 3 – Vltava odvysílal část
divadelní hry Noc tribádek, která obsahovala vulgarismy a nadávky, 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.
7/8; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 1 Radiožurnál
Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ
120 99, Praha 2, na žádost o vysvětlení č. j. RRTV/5906/2018-blu ve věci série zpravodajských příspěvků
ze dne 28. listopadu v časech 7:00:52–7:02:01, 8:00:53–8:01:50, 9:00:51–9:02:00, 12:01:05–12:02:07
a 18:01:48–18:02:53 hodin a pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu v čase
17:05:36–17:23:59 hodin.
Rada v rámci své působnosti 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.), v
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále
jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení
§ 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním série zpravodajských příspěvků
ze dne 28. listopadu v časech 7:00:52–7:02:01, 8:00:53–8:01:50, 9:00:51–9:02:00, 12:01:05–12:02:07
a 18:01:48–18:02:53 hodin a pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu v čase
17:05:36–17:23:59 hodin, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým majitelem, kdy
v těchto příspěvcích a pořadu mohlo dojít k nedostatečně objektivní prezentaci problematiky pobírání
dotací na hospodaření na pozemcích bez právního důvodu, kdy vyjádření k této problematice získaná
od nezávislých odborníků nebyla ověřena v souvislosti s platnou právní úpravou, a k vyjádření
odborníků nebyla získána přímá reakce od společnosti AGROFERT, a.s., která byla přímo zmiňována.
7/18; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Region, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, EVROPA 2, spol.
s r.o. / EVROPA 2
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/8481/2018-vop) na obsah a formu vysílání veřejnoprávních
médií; se stížností (č. j. RRTV/8006/2018-vra) na anketu, v níž se děti mladšího školního věku
vyjadřovaly k rozdílu mezi červeným a bílým vínem; se stížností (RRTV/8210/2018-vac) na redaktora
ČT a ČRo Jana Moláčka, který na svém facebookovém profilu kritizoval Miloše Zemana; se stížností (č.
j. RRTV/8940/2018-vra) na nahrazení hlasu moderátora rušivými znělkami a se stížností (č. j.
RRTV/7995/2018-vra) na Ranní show Evropy 2, v níž moderátoři komentují pád soukromého letadla.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku vysílání nevyvážených obsahů (č. j.
RRTV/8481/2018-vop), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a

řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku propagace alkoholismu (č. j.
RRTV/8006/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku zaměstnávání podjatého moderátora ve
veřejnoprávním médiu (č. j. RRTV/8210/2018-vac), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku nahrazení hlasu moderátora rušivými
znělkami (RRTV/8940/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku zlehčování tragické události (č. j.
RRTV/7995/2018-vra), že věc odkládá.
8/20; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / KISS Jižní Čechy
Rada se seznámila se stížností (RRTV/9723/2018-vra) na nevyváženost v pořadu Svět ve 20 minutách
odvysílaném dne 15. dubna na programu ČRo Plus a se stížností (RRTV/9029/2018-vra) na nevhodný
vtip odvysílaný dne 2. dubna na programu Kiss Jižní Čechy.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání nevyváženého příspěvku (č. j.
RRTV/9723/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání nevhodného vtipu (č. j.
RRTV/9029/2018-vra), že věc odkládá.
9/4; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1
Rada se seznámila s analýzou předvolebního zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE
1 provozovatele Frekvence 1, a.s., ve sledovaném období od 22. září 2017 do 20. října 2017.
9/5; LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele
LONDA spol. s r. o., a to z období 22. 9. – 20. 10. 2017. Předmětem analýzy byla vybraná vydání
následujících pořadů: Zprávy v celou, Sedm minut v sedm, Polední speciál a všechna vydání Tří impulsů
na tělo ze sledovaného období.
11/16; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas 1 Radiožurnál
Rada se seznámila s analýzou publicistického pořadu 20 minut Radiožurnálu provozovatele ČESKÝ
ROZHLAS, a to z období 2. 5. – 11. 5. 2018.

11/18; LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/12055/2018-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou
reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Rada v rámci své kompetence 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.), a
ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
stížnosti č. j. RRTV/7748/2018-vra na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, že věc odkládá.
11/19; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Dvojka
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/12055/2018-vra ve věci stížnosti na sponzorovaný rozhlasový
pořad Toulky českou minulostí programu Český rozhlas Dvojka provozovatele Český rozhlas, IČ
45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti na sponzorovaný rozhlasový pořad Toulky českou
minulostí programu Český rozhlas Dvojka provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, (č. j. RRTV/12055/2018-vra ve), že věc odkládá.
11/20; RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat
Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ: 29131901,
se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00, Praha, informace o zadavateli reklamy na společnost Andyauta, která byla odvysílána dne 25. listopadu 2017 v 15:58:35 na programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz
/ 2,5 kW) a dne 9. června 2018 v 11:03:28 na programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz / 2,5 kW).
11/39; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus; EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2
Rada se seznámila se stížností (RRTV/11408/2018-vra) na nevyváženost části pořadu Svět ve 20
minutách odvysílané dne 15. května na programu ČRo Plus, jejímž obsahem byl pohled vybraných
světových médií na izraelsko-palestinský konflikt v Pásmu Gazy, a se stížností (RRTV/11850/2018-vra)
na vulgarismy odvysílané dne 24. května 2018 v pořadu 3v1 na programu Evropa 2.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání neobjektivního pořadu (č. j.
RRTV/11408/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s.r.o., sídlem Wenzigova 4,
120 00, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 24. května 2018 od 20:14:45 na programu Evropa 2 odvysílal pořad 3v1, který
obsahoval vulgarismy a nadávky, 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 v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s.r.o., sídlem Wenzigova 4,
120 00, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 24. května 2018 od 20:14:45 na programu Evropa 2 odvysílal pořad 3v1, v němž
pojednával téma nevěry způsobem nekonvenujícím tradičním evropským etickým hodnotám, čímž
porušil 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
v délce 10 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12/28; MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Dragon
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/7881/2018-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou
reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Rada d v rámci své kompetence 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.), a
ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
stížnosti č. j. RRTV/7881/2018-vra na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, že věc odkládá.
12/42; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Region
Rada se seznámila s podnětem (RRTV/13263/2018-vra) na prošetření reportáže o projektu Fireflies,
odvysílané dne 22. června 2018 v čase 9:07:27–9:08:29 na programu Český rozhlas Plus; se stížností (č.
j. RRTV/13280/2018-vra) na nevyvážený (kritický vůči jednání Andreje Babiše) komentář ke vzniku
vlády, odvysílaný dne 28. června v čase 6:50:37–6:53:52 na programu ČRo Plus; se stížností (č. j.
RRTV/13432/2018-vra) na porušení lékařského tajemství (jmenování lyžaře Kryštofa Krýzla v
souvislosti s tím, že podstoupil laserovou operaci očí) v rozhovoru s MUDr. Pavlem Stodůlkou,
odvysílaném dne 3. července 2018 v čase 11:26:14–11:32:05 na programu ČRo Region Praha a Střední
Čechy; a se stížností (č. j. RRTV/13057/2018-vra) na sledování a komentování soukromého života
pisatelky na různých rozhlasových i televizních stanicích.
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, vyzývá
provozovatele vysílání ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 12000,
k podání vysvětlení, proč v reportáži odvysílané dne 22. června v čase 9:07:27–9:08:29 na programu
Český rozhlas Plus neposkytl prostor k vyjádření zástupcům portálu Fireflies. Dále vyzývá provozovatele
k podání vysvětlení, jakým způsobem získal a ověřoval informaci o výši vstupní investice do projektu
Fireflies. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání nevyváženého komentáře
(kritického vůči jednání Andreje Babiše) dne 28. června v čase 6:50:37–6:53:52 na programu ČRo Plus
(č. j. RRTV/13280/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla

v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku zveřejnění informací podléhajících
lékařskému tajemství (jmenování lyžaře Kryštofa Krýzla v souvislosti s tím, že podstoupil laserovou
operaci očí) v rozhovoru s MUDr. Pavlem Stodůlkou, odvysílaném na programu ČRo Region Praha a
Střední Čechy dne 3. července 2018 v čase 11:26:14–11:32:05 (č. j. RRTV/13432/2018-vra), že věc
odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku sledování a komentování života posluchačky
na různých rozhlasových a televizních programech (č. j. RRTV/13057/2018-vra), že věc odkládá.
13/37; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Vltava
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14828/2018-vra) na odvysílání informace, že k politickým
procesům u nás v 50. letech přispěla hybridní válka mezi Západem a Východem, která zazněla dne 21.
7. 2018 v čase 21:38:04–21:39:03 na programu ČRo Dvojka; a s korespondencí (č. j. RRTV/14985/2018vac a RRTV/15055/2018-vac) posluchačů, kteří vyjadřují svou podporu stanici Vltava.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání neobjektivního vyjádření na
programu ČRo Dvojka dne 21. července v čase 21:38:04–21:39:03 (č. j. RRTV/14828/2018-vra), že věc
odkládá.
13/48; MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Faktor
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/11857/2018-vra na možné porušení ustanovení § 48 odst. 1
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada žádá provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120
00, Praha, o vysvětlení, proč v rámci vysílání programu Hitrádio Faktor (licence č. j. Ru/20/00) ve dnech
23. a 24. května 2018 došlo v rámci zpravodajství a moderátorských vstupů k opakovanému zmiňování
serveru bezrealitky.cz, kdy by se mohlo jednat o porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb., podle kterého provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní
sdělení.
14/6; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila s analýzou publicistického pořadu Pro a proti provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, a to z
období 1. 6. – 11. 6. 2018.
14/7; RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/13521/2018-vra a podnětem č. j. RRTV/14974/2018-vac ve
věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy.
Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ: 29131901,
se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00, Praha, informace o zadavateli reklamy na svítidla Luxdator,
která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 hodin na programu KISS (České Budějovice
97,7 MHz).

14/13; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Vltava, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, ČESKÝ ROZHLAS
/ Český rozhlas Radiožurnál
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/15180/2018-vac) na pořad „Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy
z Juhoafrickej republiky“ (odvysílaný v rámci seriálu Africké příběhy na programu ČRo Vltava dne 5.
srpna 2018 čase 13:00:19–13:55:48), který měl být nevhodný pro děti a mladistvé; se stížností (č. j.
RRTV/15201/2018-vac) na nepravdivé informace o zásahu policie na akci Klimakemp v komentáři
Apoleny Rychlíkové, odvysílaném v rámci pořadu Názory a argumenty dne 10. července 2018 v čase
18:55:36–18:59:20 na programu ČRo Plus; s žádostí o stanovisko (RRTV/15252/2018-vac) a s dopisem
nakladatelů (č. j. RRTV/15232/2018-vac) v záležitosti pořadu „Ahoj! aneb Na počátku byla voda!“
odvysílaného dne 7. července 2018 od 9:10 h na programu ČRo Vltava; se stížností (RRTV/15343/2018vac) na neobjektivní informování o summitu SelectUSA na webu irozhlas.cz; se stížností
(RRTV/15396/2018-vac) na propagandistické vysílání programu ČRo Radiožurnál v souvislosti s
informováním o hrdinských činech proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a se
stížností (RRTV/15404/2018-vac) na odvysílání (dez)informace, že během invaze vojsk Varšavské
smlouvy do Československa přilétly do Prahy letouny typu Antonov, která byla odvysílána na programu
ČRo Radiožurnál dne 21. srpna 2018 v čase 7:20:51–7:20:57 v rámci relace Studio 68.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 12000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. srpna 2018 od 13:00:19 na programu Český rozhlas 3
– Vltava odvysílal pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky, který obsahoval
citace z knihy Kabelo „Sello“ Duikera popisující sexuální akt mezi dvanáctiletým prostitutem a jeho
zákazníkem, čímž porušil 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. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání neobjektivního komentáře,
uvedeného v rámci pořadu Názory a argumenty dne 10. července 2018 v čase 18:55:36–18:59:20 na
programu ČRo Plus (č. j. RRTV/15201/2018-vac), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání vulgarismu (či obsahu
nevhodného pro děti a mladistvé) dne 7. července 2018 v čase 10:19:07–10:19:21 v rámci pořadu
„Ahoj! aneb Na počátku byla voda!“ na programu ČRo Vltava (č. j. RRTV/15252/2018-vac), že věc
odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku propagandistického vysílání na programu
ČRo Radiožurnál (č. j. RRTV/15396/2018-vac), že věc odkládá.

Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání nepravdivé informace o nasazení
letadel typu Antonov během invaze vojsk Varšavské smlouvy, která byla uvedena v rámci relace Studio
68 na programu ČRo Radiožurnál dne 21. srpna 2018 v čase 7:20:51–7:20:57 (č. j. RRTV/15404/2018vac), že věc odkládá.
15/25; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Vltava
Rada se seznámila se stížnostmi (č. j. RRTV/15693/2018-vra; RRTV/15719/2018-vra;
RRTV/15710/2018-vra) posluchačů, v nichž vyjadřují své znepokojení nad výroky Bc. Tomáše Kňourka
k odvysílání úryvku z knihy Linie krásy Alana Hollinghursta na stanici Vltava; s korespondencí (č. j.
RRTV/15709/2018-vra a RRTV/15756/2018-vra) posluchačů, kteří projevují svou podporu stanici
Vltava a se stížností (č. j. RRTV/15833/2018-vra) na zavádějící terminologii ve zprávách Českého
rozhlasu.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání zavádějících vyjádření o senátoru
Johnu McCainovi ve zprávách Českého rozhlasu (č. j. RRTV/15833/2018-vra), že věc odkládá.
16/25; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/17022/2018-vra na obsah vysílání programu FREKVENCE 1 dne
20. září 2018 od cca 15:20 hod.; se stížností č. j. RRTV/17021/2018-vra na pořad Živá noc na programu
FREKVENCE 1 a se stížností č. j. RRTV/17157/2018-vra na komentáře na programu Český rozhlas Plus.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání projevu národnostní
nesnášenlivosti, uvedeného dne 20. září 2018 v čase 15:20:48–15:21:54 na programu FREKVENCE 1 (č.
j. RRTV/17022/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku v podobě nevhodných témat pořadu a
chování moderátora pořadu Živá noc na programu FREKVENCE 1 (č. j. RRTV/17021/2018-vra), že věc
odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku v podobě komentářů na programu Český
rozhlas Plus (č. j. RRTV/17157/2018-vra), že věc odkládá.

17/32; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Radiožurnál, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/17214/2018-vra) posluchače na píseň Takhle tě mám rád a
Medvídek skupiny Lucie vysílané na stanici Český rozhlas Radiožurnál a se stížností (č. j.
RRTV/17821/2018-vra) na tendenční vysílání stanice Český rozhlas Plus.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání písně Takhle tě mám rád a
Medvídek skupiny Lucie na stanici Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/17214/2018-vra), že věc
odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku tendenčního vysílání stanice Český rozhlas
Plus (č. j. RRTV/17821/2018-vra), že věc odkládá.
17/37; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Radiožurnál, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila s analýzou vysílání Českého rozhlasu v období před prezidentskými volbami 2018.
17/38; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1
Rada se seznámila s Analýzou objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných rádiem
FREKVENCE 1 v období před prvním a druhým kolem prezidentských voleb v roce 2018.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ 49240226, sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00, Praha 2, o podání
vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Pressklub
stanice FREKVENCE 1 v období před prezidentskými volbami v roce 2018, konkrétně v období čtyř
týdnů před uskutečněním prvního kola volby, kdy byly odvysílány rozhovory pouze se čtyřmi vybranými
kandidáty (Mirek Topolánek, Michal Horáček, Jiří Drahoš a Miloš Zeman). Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
17/39; LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s Analýzou objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných Rádiem Impuls
v období před prvním a druhým kolem prezidentských voleb v roce 2018.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00, Praha
1, o podání vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu
Tři impulsy na tělo stanice Rádio Impuls v období před druhým kolem prezidentské volby v roce 2018,
kdy prostor pro vyjádření dostal pouze jeden z dvojice postupujících kandidátů – Jiří Drahoš. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
17/40; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus
Rada se seznámila s analýzou pořadu Interview Plus na programu Český rozhlas Plus.

18/16; MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
Rada se seznámila s podnětem č. j. RRTV/18336/2018-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou
reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Rada v rámci své kompetence 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.), a
ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
stížnosti č. j. RRTV/18336/2018-vra na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, že věc odkládá.
18/25; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Radiožurnál, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Dvojka
Rada se seznámila se stížnostmi č. j. RRTV/17902/2018-vra, RRTV/17903/2018-vra, RRTV/17906/2018vra, RRTV/17927/2018-vra, RRTV/17938/2018-vra a RRTV/18539/2018-vra, resp. RRTV/18540/2018vra na vulgarismy v pořadu Dvacítka Radiožurnálu dne 15. října 2018 od 17:06 na programu Český
rozhlas Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/17935/2018-vra na údajně nevyvážený
komentář na webových stránkách Českého rozhlasu. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/18231/2018-vra na poznámku v pořadu Dobré ráno s Dvojkou na programu Český rozhlas
Dvojka, která byla údajně neetická vůči prezidentovi. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/18374/2018-vra na zprávu o vydání slavnostních mincí ke stému výročí založení Československa,
která měla obsahovat nepravdivé informace. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/18555/2018-vra
na údajně nevyvážený komentář na webových stránkách Českého rozhlasu.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku ve formě odvysílání vulgarismu dne 15. 10.
2018 v čase 17:31:05–17:31:40 v pořadu Dvacítka Radiožurnálu na programu Český rozhlas Radiožurnál
a ve věcech žádostí o zásah do času a způsobu vysílání či výběru hostů pořadu (č. j. RRTV/17902/2018vra, RRTV/17903/2018-vra, RRTV/17906/2018-vra, RRTV/17927/2018-vra a RRTV/17938/2018-vra), že
věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku ve formě zveřejnění článku (datovaného
„Praha 7:18 16. října 2018“, což může být datum zveřejnění, ale i poslední úpravy; platné k 18. říjnu
2018)
na
webových
stránkách
Českého
rozhlasu
(adresa
článku:
https://www.irozhlas.cz/komentare/babis-komunalni-volby-brno-ano-ods-koalice-v-brnevokral_1810160718_zlo; platné k 18. říjnu 2018), že věc (č. j. RRTV/17935/2018-vra) odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku ve formě poznámky údajně neetické vůči
prezidentovi (ČRo Dvojka; Dobré ráno s Dvojkou; 18. 10. 2018; 05:04:25–05:04:43), že věc (č. j.
RRTV/18231/2018-vra) odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla

v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku ve formě údajně nepravdivé informace ve
zprávě o vydání slavnostních mincí ke stému výročí založení Československa (odvysílané údajně na ČRo
Radiožurnál dne 24. 10. 2018, ovšem nelokalizované), že věc (č. j. RRTV/18374/2018-vra) odkládá.
19/25; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Radiožurnál
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/18582/2018-vra) na pořad Dvacet minut Radiožurnálu; s
dopisem (č. j. RRTV/19126/2018-vra), ve kterém posluchač reaguje na rozhodnutí Rady a s dopisem (č.
j. RRTV/19139/2018-vra), jenž je součástí korespondence mezi posluchačem a moderátorem ČRo.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání pořadu Dvacet minut
Radiožurnálu dne 30. 10. 2018 od 17:06 na stanici Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/18582/2018vra), že věc odkládá.
20/22; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Dvojka
Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/19377/2018-vra) na pořad Pro a proti ČRo Plus; se stížností
(č. j. RRTV/19482/2018-jam) na celkovou podobu vysílání ČRo Dvojka; se stížností (č. j.
RRTV/19476/2018-vra) na Glosu Plus ČRo Plus ze dne 16. 11. 2018 a stížností (č. j. RRTV/19794/2018vra) na Glosu Plus ze dne 20. 11. 2018.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání pořadu Pro a proti na stanici Český
rozhlas Plus (č. j. RRTV/19377/2018-vra), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku jednostranného vysílání stanice Český
rozhlas Dvojka (č. j. RRTV/19482/2018-jam), že věc odkládá.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysílání Glosy Plus na stanici Český rozhlas
Plus ze dne 16. 11. 2018 (č. j. RRTV/19476/2018-vra) a 20. 11. 2018 (č. j. RRTV/19794/2018-vra), že věc
odkládá.
21/29; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Plus, ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Wave
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/19906/2018-vra na porušení vyváženosti a objektivity
informování o protestech proti kácení Hambašského pralesa v pořadu Magazín Leonardo dne 4.
listopadu 2018 od 12:33 na programu Český rozhlas Plus a v pořadu On Air dne 8. října 2018 od 08:00
na programu Český rozhlas Wave.
Rada v rámci své kompetence 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.), rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a

řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku ve formě porušení vyváženosti a objektivity
informování o protestech proti kácení Hambašského pralesa v pořadu Magazín Leonardo dne 4.
listopadu 2018 od 12:33 na programu Český rozhlas Plus a v pořadu On Air dne 8. října 2018 od 08:00
na programu Český rozhlas Wave (č. j. RRTV/19906/2018-vra), že věc odkládá.
21/31; ČESKÝ ROZHLAS / Český rozhlas Dvojka
Rada se seznámila s analýzou pořadu Jak to vidí… na programu Český rozhlas Dvojka.
KONTINUÁLNÍ ANALÝZY
3/44; PS Křídla, s. r.o. / Radio PETROV
Rada se seznámila s analýzou programu Rádio PETROV provozovatele PS Křídla, s. r.o., z pondělí 27.
11. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
3/45; 4S Production, a.s. / EXPRES FM
Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele 4S Production, a.s., ze dne 2. 1. 2018
od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
4/42; RADIO BONTON, a.s. / Radio Bonton
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Bonton provozovatele RADIO BONTON, a.s., ze dne 16.
1. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
5/10; ORLICKO Media, s.r.o. / Rádio Orlicko
Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Orlicko provozovatele ORLICKO Media, s.r.o., z pondělí
29. 1. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
6/18; Město Luže / Rádio Luže
Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Luže provozovatele Město Luže ze středy 10. 1. 2018 od
00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
7/5; EVROPA 2, s.r.o. / EVROPA 2, Rádio Evropa 2 - Morava, Radio West Plzeň, s.r.o. / Rádio EVROPA
2 Západ
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu EVROPA 2 (88,2 MHz) provozovatele EVROPA 2,
s.r.o., programu Rádio EVROPA 2 Západ (101,3 MHz) provozovatele Rádio West Plzeň, s.r.o., a
programu Rádio Evropa 2 – Morava (97,7 MHz) provozovatele EVROPA 2, s.r.o., z úterý 13. 3. 2018 v
časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 12:00 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
7/6; ULTRAVOX, s.r.o. / Radio COLOR
Rada se seznámila s analýzou programu Radio COLOR provozovatele ULTRAVOX, s.r.o., ze středy 28. 2.
2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

8/9; UNITED BROADCASTING s.r.o. / COUNTRY RADIO 89,5 MHz, Country MORAVA SEVER 94,7 MHz
a Country VÝCHOD 95,7
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů COUNTRY RADIO 89,5 MHz, Country MORAVA
SEVER 94,7 MHz a Country VÝCHOD 95,7 MHz provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. z
úterý 27. 3. 2018 v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 12:00 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00
hodin.
9/6; RADIO IBUR, s.r.o. / Radio RUBI
Rada se seznámila s analýzou programu Radio RUBI (frekvence 90,0 FM) provozovatele RADIO IBUR,
s.r.o., z úterý 10. 4. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
10/31; RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Spin
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Spin provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
ze čtvrtka 3. 5. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
11/14; RadioPraha, s.r.o. / Rádio Dechovka
Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dechovka provozovatele RadioPraha, s.r.o., z úterý 5. 6.
2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
11/15; Gama media, s.r.o. / Rock Radio (90,2 MHz) a Rock Radio (107,9 MHz), MEDIA BOHEMIA, a.s.
/ Rock Radio (89,0 MHz)
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Rock Radio (90,2 MHz), Rock Radio (107,9 MHz)
provozovatele Gama media, s.r.o., a Rock Radio (89,0 MHz) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., z
pondělí 21. 5. 2018 v časech 07:00–08:00 hodin, 13:00–14:00 hodin a 18:00–19:00 hodin.
12/25; Lin, a.s. / Český Impuls
Rada se seznámila s analýzou programu Český Impuls provozovatele LIN, a.s., z pondělí 18. 6. 2018 od
00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
13/44; MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO
Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, s.r.o., z pondělí 2. 7.
2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
13/45; RTV Cheb, s.r.o. / Rádio BLANÍK, RÁDIO EGRENSIS
Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO EGRENSIS / Rádio BLANÍK provozovatele RTV Cheb, s.
r.o., ze čtvrtka 26. 7. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
14/4; Josef Týc / RÁDIO BLATNÁ
Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO BLATNÁ provozovatele Josef Týc ze dne 9. 7. 2018 od
00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami

14/5; Radio Černá Hora II., s.r.o. / RADIO ČERNÁ HORA
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu RADIO ČERNÁ HORA, frekvence 105,3 MHz
Trutnov, 87,6 MHz Liberec a 87,8 Králíky provozovatele Radio Černá Hora II., s.r.o., ze dne 16. 8. 2018
v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin
15/10; NONSTOP, s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL
Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO KROKODÝL provozovatele NONSTOP, s.r.o., z úterý 28.
8. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
16/30; MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hitrádio Orion, Hitrádio Magic, Hitrádio Dragon
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Hitrádio Orion 96,4 MHz, Hitrádio Magic 89,1 MHz
a Hitrádio Dragon 99,7 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. z úterý 4. 9. 2018 od 07:00 do 08:00
hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
17/41; Radio Kroměříž, s.r.o. / Radio Kroměříž
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o., z úterý
18. 9. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
19/27; JUKE BOX, spol. s r.o. / Radio Čas Rock
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Čas Rock (frekvence 99,9 MHz Ostrava město)
provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., ze dne 4. 10. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
19/28; Gama Media, s.r.o. / Rock Radio, MEDIA BOHEMIA, a.s. / Rock Radio
Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu Rock Radio na frekvencích 99,7 MHz České
Budějovice a 88,9 MHz Jihlava provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., a 90,3 MHz Liberec provozovatele
Gama Media, s.r.o., v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00
hodin.
21/30; RELAX RADIO, s.r.o. / Radio Relax
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Relax provozovatele RADIO RELAX, s.r.o., ze dne 16. 11.
2018 od 00:00 do 24:00 hodin.
Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele RADIO RELAX s. r. o., IČ: 48953873, se sídlem
Cyrila Boudy 8, 272 01 Kladno, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje podíl mluveného slova
ve vysílání, když ve vysílání ze dne 16. 11. 2018 byl podíl mluveného slova 9 %. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy.
ANALÝZY OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1/5; RadioZET s.r.o. / ZET, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Dragon, RADIO IBUR s.r.o. / RADIO RUBI,
MEDIA BOHEMIA a.s. / HELAX, Gama media s.r.o. / Rock Radio, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL,
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RadioZET s.r.o. (program
ZET; Praha 101,1 MHz) dne 22. prosince 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy

Vary 99,7 MHz) dne 22. prosince 2017, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne
22. prosince 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 22. prosince 2017,
Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 22. prosince 2017,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 22. prosince 2017 a RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 22. prosince 2017.
2/8; Radio Contact Liberec spol. s r.o. / Radio Contact Liberec, LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS,
RTV Cheb, k. s. / RÁDIO EGRENSIS, Gama media s. r. o. / Rock Radio, RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. / Radio Beat, MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio Contact Liberec
spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 12. ledna 2018, LONDA spol. s r.o.
(program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 12. ledna 2018, RTV Cheb, k. s., (program RÁDIO
EGRENSIS; Karlovy Vary 88,3 MHz) dne 12. ledna 2018, Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí
nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. ledna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program
Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 12. ledna 2018 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio;
Prostějov 102,8 MHz) dne 12. ledna 2018.
3/46; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio
Faktor, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio BEAT, RADIO BONTON a.s. / Rádio Bonton,
Rádio Student s.r.o. / Free Rádio
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s.,
(program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 24. ledna 2018, HAMCO, s.r.o., (program RADIO HANÁ;
Olomouc 92,3 MHz) dne 24. ledna 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České
Budějovice 104,3 MHz) dne 24. ledna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio
BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 24. ledna 2018, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton;
Česká Lípa 96,9 MHz) dne 24. ledna 2018 a Rádio Student, s.r.o., (program Free Rádio; BrnoKohoutovice 107,0 MHz) dne 24. ledna 2018.
4/43; RadioPraha s. r. o. / Rádio Dechovka, Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat, JUKE BOX, spol. s r. o. / Radio Čas Rock, MEDIA BOHEMIA a.s.
/ HELAX, MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RadioPraha s. r. o.,
(program Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 MHz) dne 11. února 2018, Frekvence 1, a.s.,
(program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 11. února 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.
(program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 11. února 2018, JUKE BOX, spol. s r. o., (program
Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 11. února 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX;
Ostrava 93,7 MHz) dne 11. února 2018 a MAX LOYD, s.r.o., (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice
102,9 MHz) dne 11. února 2018.
5/11; RADIO ZLÍN, spol. s r.o. / Radio Zlín, PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV, EVROPA 2, spol. s r.o. /
EVROPA 2, MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY
RADIO, Rádio Pálava s.r.o. / RÁDIO JIH, 4S PRODUCTION, a.s. / EXPRES FM
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o.
(program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 21. února 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o., (program Rádio PETROV;
Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 21. února 2018, EVROPA 2, spol. s r.o., (program EVROPA 2; Liberec
88,1 MHz) dne 21. února 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Karlovy Vary 99,7 MHz)
dne 21. února 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1
MHz) dne 21. února 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne
21. února 2018 a 4S PRODUCTION, a.s., (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 21. února 2018.

6/19; MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio, RKR s.r.o. / CLASSIC PRAHA, AZ Media a.s. / ROCK MAX,
JUKE BOX, spol. s r.o. / RADIO ČAS-FM, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL, Radio Černá Hora II.
s.r.o. / RADIO ČERNÁ HORA, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 9. března 2018, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA;
Praha 98,7 MHz) dne 9. března 2018, AZ Media a.s. (program ROCK MAX; Zlín 89,6 MHz) dne 9. března
2018, JUKE BOX, spol. s r.o., (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 9. března 2018,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 9. března 2018, Radio Černá Hora
II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Trutnov 105,3 MHz) dne 9. března 2018 a RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 9. března 2018.
7/7; RTV Cheb, k. s. / RÁDIO EGRENSIS, LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS, JOE Media s.r.o. / HEY
Radio, RADIO BONTON a.s. / Rádio Bonton, RADIO IBUR s.r.o. / RADIO RUBI, MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Dragon, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / SIGNÁL RÁDIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RTV Cheb, k. s.,
(program RÁDIO EGRENSIS; Karlovy Vary 88,3 MHz) dne 28. března 2018, LONDA spol. s r. o. (program
RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 28. března 2018, JOE Media s.r.o. (program HEY Radio; BenešovLbosín 89,3 MHz) dne 28. března 2018, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9
MHz) dne 28. března 2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 28. března
2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 28. března 2018 a
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 28.
března 2018.
8/10; Gama media s.r.o. / Rock Radio, RadioZET s.r.o. / ZET, HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ, Rádio
Student, s.r.o. / Free Rádio, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Faktor, RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. / Radio BEAT, LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Gama media s.r.o.
(program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. dubna 2018, RadioZET s.r.o.
(program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 12. dubna 2018, HAMCO, s.r.o., (program RADIO HANÁ; Olomouc
92,3 MHz) dne 12. dubna 2018, Rádio Student, s.r.o., (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0
MHz) dne 12. dubna 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3
MHz) dne 12. dubna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Hradec Králové
94,9 MHz) dne 12. dubna 2018 a LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0
MHz) dne 12. dubna 2018.
9/8; EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2, PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV, MEDIA BOHEMIA a.s. /
HELAX, RadioPraha s. r. o. / Rádio Dechovka, Radio Contact Liberec spol. s r.o. / Radio Contact
Liberec, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO JIHLAVA, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o / COUNTRY RADIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o.,
(program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 2. května 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o., (program Rádio PETROV;
Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 2. května 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7
MHz) dne 2. května 2018, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 MHz)
dne 2. května 2018, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4
MHz) dne 2. května 2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 2.
května 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne
2. května 2018.

10/32; JUKE BOX, spol. s r. o. / RADIO ČAS-FM, Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio Magic, Rádio Pálava s.r.o. / RÁDIO JIH, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. / Hitrádio Vysočina,
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. / Radio Zlín
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o.,
(program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 17. května 2018, Frekvence 1, a.s., (program FREKVENCE
1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 17. května 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic;
Jičín 107,3 MHz) dne 17. května 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1
MHz) dne 17. května 2018, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina; Jihlava 94,3 MHz)
dne 17. května 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 17.
května 2018 a RADIO ZLÍN, spol. s r.o., (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 17. května 2018.
11/17; RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / SIGNÁL RÁDIO, MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio,
Radio Černá Hora II. s.r.o. / RADIO ČERNÁ HORA, RKR s.r.o. / CLASSIC PRAHA, MEDIA BOHEMIA a.s.
/ Rock Radio, 4S PRODUCTION, a.s. / EXPRES FM; NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 11. června 2018,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 11. června 2018, Radio Černá
Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Trutnov 105,3 MHz) dne 11. června 2018, RKR s.r.o.
(program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 11. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock
Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 11. června 2018, 4S PRODUCTION, a.s., (program EXPRES FM;
Praha 90,3 MHz) dne 11. června 2018 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz)
dne 11. června 2018.
12/26; LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS, EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2, MEDIA BOHEMIA a.s.
/ HELAX, MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio FM Crystal, HAMCO,
s.r.o. / RADIO HANÁ, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r. o.
(program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 29. června 2018, EVROPA 2, spol. s r.o., (program
EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 29. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX;
Ostrava 93,7 MHz) dne 29. června 2018, MAX LOYD, s.r.o., (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice
102,9 MHz) dne 29. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6
MHz) dne 29. června 2018, HAMCO, s.r.o., (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 29. června
2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 29.
června 2018.
13/47; Radio Contact Liberec spol. s r.o. / Radio Contact Liberec, PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV,
JUKE BOX, spol. s r. o. / Radio Čas Rock, Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Faktor, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Spin, RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. / Radio Beat
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio Contact Liberec
spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 1. srpna 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o.,
(program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 1. srpna 2018, JUKE BOX, spol. s r. o.
(program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 1. srpna 2018, Frekvence 1, a.s., (program
FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 1. srpna 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor;
České Budějovice 104,3 MHz) dne 1. srpna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio
Spin; Praha 96,2 MHz) dne 1. srpna 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat;
Hradec Králové 94,9 MHz) dne 1. srpna 2018.

14/8; LONDA spol. s r.o. / Rock Zone 105,9, Gama media s.r.o. / Rock Radio, RADIO BONTON a.s. /
Rádio Bonton, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Magic, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio
Beat, RADIO IBUR s.r.o. / RADIO RUBI, MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o.
(program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 23. srpna 2018, Gama media s.r.o. (program Rock
Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 23. srpna 2018, RADIO BONTON a.s. (program Rádio
Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 23. srpna 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; Jičín
107,3 MHz) dne 23. srpna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava
90,4 MHz) dne 23. srpna 2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 23. srpna
2018 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 23. srpna
2018.
15/11; LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS, JUKE BOX, spol. s r. o. / RADIO ČAS-FM, Rádio Pálava
s.r.o. / RÁDIO JIH, MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio, RadioZET s.r.o. / ZET, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. /
Radio Zlín, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o / COUNTRY RADIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o.
(program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 6. září 2018, JUKE BOX, spol. s r. o., (program
RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 6. září 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; BrnoKohoutovice 105,1 MHz) dne 6. září 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8
MHz) dne 6. září 2018, RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 6. září 2018, RADIO ZLÍN,
spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 6. září 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r.
o (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 6. září 2018.
16/31; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, RKR s.r.o. / CLASSIC PRAHA, Rádio Student, s.r.o. / Free
Rádio, RadioPraha s. r. o. / Rádio Dechovka, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO JIHLAVA, MEDIA BOHEMIA a.s.
/ HELAX, EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s.,
(program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 27. září 2018, RKR s.r.o. (program CLASSIC
PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 27. září 2018, Rádio Student, s.r.o., (program Free Rádio; BrnoKohoutovice 107,0 MHz) dne 27. září 2018, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České
Budějovice 96,8 MHz) dne 27. září 2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1
MHz) dne 27. září 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 27. září 2018 a
EVROPA 2, spol. s r.o., (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 27. září 2018.
17/36; PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV, Radio Contact Liberec spol. s r.o. / Radio Contact Liberec,
Gama media s.r.o. / Rock Radio, MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO, LONDA spol. s r.o. / Rock Zone
105,9, MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Spin
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o.,
(program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 12. října 2018, Radio Contact Liberec spol.
s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 12. října 2018, Gama media s.r.o.
(program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. října 2018, MAX LOYD, s.r.o.,
(program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 12. října 2018, LONDA spol. s r.o. (program
Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 12. října 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK;
Pardubice 93,9 MHz) dne 12. října 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin;
Praha 96,2 MHz) dne 12. října 2018.

18/15; HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ, JUKE BOX, spol. s r. o. / Radio Čas Rock, MEDIA BOHEMIA a.s.
/ Hitrádio Faktor, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO, RADIO IBUR s.r.o. /
RADIO RUBI, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat, RADIO BONTON a.s. / Rádio Bonton
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli HAMCO, s.r.o., (program
RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 26. října 2018, JUKE BOX, spol. s r. o., (program Radio Čas Rock;
Ostrava město 99,9 MHz) dne 26. října 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České
Budějovice 104,3 MHz) dne 26. října 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY
RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 26. října 2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz)
dne 26. října 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne
26. října 2018 a RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 26. října 2018.
19/29; MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio, Rádio Pálava s.r.o. / RÁDIO JIH, MEDIA BOHEMIA a.s. /
HELAX, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. / Radio Zlín, LONDA
spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS, 4S PRODUCTION, a.s. / EXPRES FM
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 2. listopadu 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO
JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 2. listopadu 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX;
Ostrava 93,7 MHz) dne 2. listopadu 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň
90,0 MHz) dne 2. listopadu 2018, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 2.
listopadu 2018, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 2. listopadu 2018
a 4S PRODUCTION, a.s., (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 2. listopadu 2018.
20/9; MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Černá Hora, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / SIGNÁL
RÁDIO, RKR s.r.o. / CLASSIC PRAHA, MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Magic, Rádio Student, s.r.o. /
Free Rádio, EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO JIHLAVA
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 23. listopadu 2018, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 23. listopadu 2018,
RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 23. listopadu 2018, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 23. listopadu 2018, Rádio Student, s.r.o. (program Free
Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 23. listopadu 2018, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA
2; Liberec 88,1 MHz) dne 23. listopadu 2018 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov
101,1 MHz) dne 23. listopadu 2018.
21/32; Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, LONDA spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS, MEDIA BOHEMIA a.s. /
Rádio BLANÍK, MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio
Beat, NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s.,
(program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 6. prosince 2018, LONDA spol. s r.o. (program
RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 6. prosince 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio
BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 6. prosince 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České
Budějovice 99,7 MHz) dne 6. prosince 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio
Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 6. prosince 2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0
MHz) dne 6. prosince 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň
102,1 MHz) dne 6. prosince 2018.

