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PŘÍLOHY
1) Rozšířený přehled právních předpisů, které mají bezprostřední vztah k oblasti rozhlasového
		 a televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
2) Rozhodnutí Rady o udělených licencích k provozování rozhlasového vysílání a kritériích,
		 na základě kterých byly licence uděleny, s podrobným odůvodněním udělení licence
		 vítěznému žadateli a jeho licenčními podmínkami a s podrobným odůvodněním zamítnutí
		 žádostí ostatních účastníků řízení
3) Výsledky kontroly televizního vysílání
4) Výsledky kontroly rozhlasového vysílání
5) Výsledky kontroly obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 5
6) Studie Děti a rádio
7) Studie HbbTV a jeho uživatelé
8) Studie reklama na automobily a její vývoj
9) Prezentace k digitalizaci rozhlasového vysílání
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STAV A TRENDY V OBLASTI REGULACE VYSÍLÁNÍ
Povinnosti a rozsah dozorové činnosti Rady upravuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a rovněž zákon o regulaci reklamy.
Rada se všem svým povinnostem věnuje kontinuálně, v plném rozsahu, nicméně při plánování své
činnosti na konkrétní období musí reflektovat i politické či celospolečensky významné události
a změny, které pochopitelně mají svou mediální odezvu. V roce 2018 to byly zejména dvoje volby: lednové prezidentské a říjnové volby do zastupitelstev obcí a senátu. Monitoring a analytické
vyhodnocení rozhlasového a televizního vysílání před dvojími volbami se tak stal dominantním
úkolem Rady v roce 2018.
Kontrola předvolebního vysílání patří k nejnáročnějším analytickým úkolům. Vyhodnocení toho,
zda daný provozovatel před volbami vyhověl zákonným nárokům, vyžaduje monitoring a zejména kvantitativně-kvalitativní vyhodnocení stovek hodin zpravodajského a publicistického obsahu.
Bylo by naivní se domnívat, že Rada bezprostředně po skončení voleb může konstatovat případné
porušení zákona. Teprve analytické výstupy a konkrétní argumentačně podložená zjištění poskytují relevantní oporu pro případné zahájení řízení o přestupku či jiné kroky správního orgánu.
Stejně tak samotné řízení o přestupku vyžaduje svůj čas, resp. splnění všech procesních kroků,
které předpokládá správní a přestupkové právo. Účastník řízení musí mít dostatečný prostor ke
shromáždění a předložení důkazů a argumentů na svoji obhajobu. Příslušné audiovizuální záznamy, které jsou předmětem vedeného řízení, musejí být protokolárně zhlédnuty za účasti členů
Rady a účastníka řízení. Všechny tyto a další kroky jsou procesem, který probíhá v období několika
měsíců. Nikoli náhodou umožňuje zákon Radě, aby rozhodnutí v řízení o přestupku vydala do 270
dní od zahájení řízení, zatímco standardní lhůta dle zákona o přestupcích je 60 dní. Je proto zcela
přirozené, že případný správní trest za porušení zákona v předvolebním období je ukládán až se
značným odstupem od samotného spáchání přestupku.
Vedle povinností spojených s volbami mezi analytickými úkoly roku 2018 významnou roli hrály
také ty, které reflektovaly změny v programové nabídce programu Televize Barrandov. V průběhu
celého roku byl program obohacován o nové publicistické či pseudopublicistické formáty moderované Jaromírem Soukupem. Problematičnost těchto pořadů se projevila v obrovské vlně stížností, a to jak ze strany pobouřených diváků, tak ze strany subjektů, které se domnívaly, že byly
prostřednictvím některého z pořadů Jaromíra Soukupa poškozeny, protože o nich bylo pojednáno
nepravdivě, jednostranně a manipulativně.
Rada projednala desítky analýz, které posuzovaly pořady typu Duel Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa atd. V mnoha případech analýzy potvrdily, že tyto pořady bezprecedentním způsobem porušují bazální zásady objektivity a vyváženosti, jak je nastavují
teoreticko-metodologická východiska mediálních studií a rovněž judikatura soudů. Rada proto
opakovaně přistupovala k vydání upozornění na porušení zákona. Patrně nejzásadnějším bylo vydané upozornění za porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání za opakované porušení vyváženého
přístupu ke kandidujícím osobnostem v období před prezidentskou volbou, projevující se systematickým zvýhodňováním Miloše Zemana a naopak znevýhodňováním ostatních kandidátů.
Pokuta za některý z pořadů Jaromíra Soukupa nicméně uložena nebyla, jelikož soudy vyžadují,
aby pokutě předcházelo typově shodné předchozí upozornění. Taková situace během roku 2018
nenastala.
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Rok 2018 je možno považovat za přelomový v oblasti potírání nebezpečných dopadů soutěžních
teleshoppingových bloků, tedy fenoménu televizních obrazovek, který byl předmětem vysokého
počtu stížností zejména od diváků seniorů. Teleshoppingy založené na interakci s diváky prostřednictvím telefonního spojení za zvýšenou sazbu jsou diváky často mylně pokládány za běžné soutěžní pořady. Volající v domnění, že zná odpověď na zadanou kvízovou otázku či hádanku, zavolá
na uvedenou telefonní linku s vidinou několikatisícové výhry a místo toho se zpravidla dočká jen
obrovských výdajů za telefonický hovor. Buď do studia i přes dlouhé čekání na lince není spojen
vůbec, nebo se po úspěšném dovolání do studia dozví, že jeho odpověď není správná.
Rada samozřejmě nijak nemůže ovlivnit délku telefonického spojení, která obvykle plyne z nerozvážnosti diváka, ale může zasáhnout v případech, kdy je divák nalákán k zavolání, přestože jeho
naděje na výhru je mizivá. V roce 2018 Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil tři rozhodnutí
Rady o pokutách, v celkové výši 800 000 Kč, která byla uložena v souvislosti se soutěžními teleshoppingy, v nichž byly soutěžní otázky záměrně postaveny tak, aby nebyly objektivně vyřešitelné. Divák, i když měl štěstí a dovolal se do studia, neměl šanci odhalit odpověď, kterou by zadavatel teleshoppingu uznal za správnou s nárokem na výhru.
Rada uvedené rozsudky považuje za klíčové pro svoji další rozhodovací praxi při potírání obdobných nekalých obchodních praktik vážně poškozujících spotřebitele.
Koncem září roku 2018 Rada uspořádala již 5. ročník odborné mediální konference s názvem Mediální reflexe 2018. Zdá se, že se Radě podařilo vytvořit platformu pro každoroční setkávání mediálních odborníků a profesionálů z oboru. Konference má každoročně vysokou návštěvnost, tento
ročník se věnoval mimo jiné tématům mediální gramotnosti nebo digitalizace rozhlasového vysílání. Velmi živá debata k digitalizaci rozhlasového vysílání pak ukázala, že toto téma je více než
aktuální a palčivé.
Rada se v roce 2018 opět aktivně účastnila příprav revize směrnice o audiovizuálních mediálních
službách, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na evropské úrovni v rámci ERGA, ve spolupráci s Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy. Po schválení revize směrnice v listopadu 2018 se
zástupci Rady účastnili série pracovních schůzek, které Ministerstvo kultury zahájilo za účelem přípravy transpozice směrnice. Konkrétní návrhy změny domácí legislativy by měly vzniknout v průběhu roku 2019 a Rada se musí připravit na další povinnosti, které ze změny legislativy vyplynou.
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zV roce 2018 skončilo funkční období Miladě Richterové a s ukončením mandátu skončila také její
funkce místopředsedkyně Rady. Novou místopředsedkyní byla zvolena Jana Kasalová.
Rada v roce 2018 pracovala v tomto složení:
Členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2018
Jméno, příjmení
jmenován od – do
funkce
místopředseda
Mgr. Martin Bezouška
24. 5. 2015
od 2. 6. 2015
Mgr. Bc. Radka Nastoupilová (Burčlen
24. 5. 2015
ketová)
člen
Mgr. MgA. Dana Jaklová
24. 5. 2015
člen
30. 6. 2017
Mgr. Václav Jehlička
místopředsedkyně
PhDr. Jana Kasalová
30. 6. 2014
od 6. 11. 2018
předseda
Bc. Ivan Krejčí
24. 5. 2015
od 2. 6. 2015
místopředseda
Ing. arch. Václav Mencl
24. 5. 2015
od 27. 7. 2015
člen
Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
24. 5. 2015
člen
Ing. Marek Poledníček
24. 5. 2015
místopředsedkyně
Mgr. Milada Richterová
1. 10. 2012 – 1. 10. 2018
od 29. 8. 2017 do 1. 10. 2018
PhDr. Richard Svoboda, MBA
6. 3. 2013
člen
člen
Ing. Ladislav Šincl
1. 7. 2017
člen
Ing. Dagmar Zvěřinová
27. 7. 2015

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
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A. AKTUÁLNÍ SEZNAM PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ, PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVATELŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ

(§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.)

Působnost Rady, stanovená § 5 zákona č. 231/2001 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010
Sb., se v roce 2018 vztahovala na 352 subjektů, kterým bylo uděleno celkem 550 licencí (oprávnění
k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání) a 159 registrací (oprávnění k provozování
převzatého vysílání), a bylo evidováno 166 služeb na vyžádání. Působnost Rady se též vztahuje na
dva provozovatele vysílání ze zákona.
Seznamy provozovatelů vysílání a evidovaných subjektů Rada zveřejňuje na svých webových
stránkách, na adrese https://www.rrtv.cz, a to včetně údajů o době platnosti licencí a programových podmínek udělených licencí.
Typy vysílání provozovaného na základě licence a počty vydaných licencí
Rada v licenčním řízení uděluje licence, které opravňují provozovatele k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání. Licence se uděluje na dobu určitou; pro televizní vysílání na dobu 12
let, pro rozhlasové vysílání na dobu 8 let.

Licence
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
a družice
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družic
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
rozhlasového regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
rozhlasového celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
televizního regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
televizního celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů
CELKEM licencí

Počet licencí
celkem
20
90

Počet licencí udělených v roce 2018
18
9

0

0

14

1

85

2

214

7

2

0

11

0

35

4

24

3

55

11

550

55

Typy vysílání provozovaného na základě registrace a počty vydaných registrací
Registrace opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému, prostřednictvím družice, vysílačů nebo zvláštních přenosových systémů. Při splnění podmínek stanovených zákonem vzniká na registraci právní nárok.

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Registrace

převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
a družice
CELKEM registrací

Počet registrací
celkem

Počet registrací
v roce 2018

9
124
12

1
1
1

13

2

1

1

159

6

Audiovizuální mediální služba na vyžádání
Audiovizuální mediální službou na vyžádání se rozumí služba informační společnosti, za kterou
má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání. Jejím hlavním
cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání a umožnění sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě
katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.
počet poskytovatelů / počet služeb

Počet celkem
107 / 166

Počet za rok 2018
11 / 17

Typy vysílání provozovaného na základě zvláštního zákona
televizní vysílání na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi
rozhlasové vysílaní na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

Aktuální seznamy provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jsou umístěny v závěru této zprávy.
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B. INFORMACE O SITUACI V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, V PŘEVZATÉM ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ A V POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ VČETNĚ INFORMACE
O POSTUPU PŘI PŘECHODU NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

(§ 6 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.)

AKTIVITY RADY
Konference Média dětem, média s dětmi
V rámci festivalu ZLÍN FILM FESTIVAL 2018 uspořádala Rada dne 30. května 2018 třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi. Konference se tentokrát zaměřila na děti a rozhlasové vysílání. V úvodu konference byl prezentován výzkum Děti a rádio, jehož zjištění přinesla povzbudivé výsledky, které prokázaly, že rozhlasové vysílání rozhodně není pro nejmladší generaci mrtvé
médium. V následujícím bloku přednášek s názvem Rozhlasové stanice dětem hovořili nejen zástupci rozhlasových stanic, ale byl zde prezentován rovněž hudební portál Abrádio, který umožňuje poslech více než stovky FM a internetových rádií z celého světa a zároveň nabízí zájemcům
možnost vytvořit si vlastní internetové rádio prostřednictvím služby MyAbradio. Odpolední blok
konference, pod názvem Rozhlasové vysílání jako nástroj mediální výchovy, představil projekty,
které umožňují dětem podílet se na rozhlasovém vysílání.
Mediálněvzdělávací seminář v rámci ostrovského dětského festivalu
V rámci 50. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově se uskutečnila pod
záštitou Rady mediálněvzdělávací přednáška pro studenty a žáky místních škol pod názvem Jak
odolat reklamě skryté v audiovizi. Přednáška sestávala ze dvou částí. První byla věnována problematice product placementu v televizním vysílání a seznámila posluchače nejen se způsobem regulace, ale také s tím, jak umístěné produkty ovlivňují spotřebitele, zejména pak děti, které nejsou
schopné komerční účel umístění produktu rozeznat. Druhá část přednášky byla zaměřena na fenomén youtuberů a na to, jak jejich prostřednictvím budují značky povědomí o svých produktech.
Posluchačům byl vysvětlen princip na internetu velmi rozšířeného barterového obchodu a také
byli varováni před přílišnou důvěřivostí vůči youtuberské komunitě.
Mediální reflexe 2018
Koncem září se na zámku Zbiroh uskutečnil 5. ročník odborné mediální konference s názvem
Mediální reflexe 2018, kterou Rada pořádá. Konference je platformou pro každoroční setkávání
mediálních odborníků a profesionálů z oboru. Konference má každoročně vysokou návštěvnost
a letošní ročník nebyl výjimkou. Dopolední program byl věnován dvěma studiím, které si Rada
nechala vypracovat. První příspěvek prezentoval výsledky výzkumu agentury IPSOS na téma Děti
a rozhlas, ve druhém příspěvku byla prezentována studie agentury Focus, která mapuje užití HbbTV aplikace v českém prostředí. Odpolední program se věnoval dvěma zásadním tématům. V prvním odpoledním panelu proběhla diskuze odborníků na téma mediální gramotnosti, tématem
druhého panelu byla digitalizace rozhlasového vysílání. Následná debata ukázala, že témata jsou
velmi aktuální.

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Zlatá pecka 2018
Zlatá pecka je nezisková soutěž kreativity v reklamě pořádaná Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Soutěž soustřeďuje, hodnotí a oceňuje nejlepší tvůrčí práce v oblasti reklamy a marketingové komunikace za daný rok. Soutěž je příležitostí k výměně profesních
zkušeností, tvůrčích názorů a setkání všech profesí, které se významným způsobem podílejí na
zvyšování odborné úrovně reklamy v České republice. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla
v minulých letech členem odborné poroty, která hodnotila exponáty v soutěžní kategorii Product
placement. V minulém roce se podpora ze strany Rady soustředila na poskytnutí záštity a účast při
vyhlašování výsledků.
Digimedia 2018
Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace pořádá každý rok vedle Zlaté
pecky také konferenci Digimedia, která je určena pro odbornou veřejnost z oblasti televizního
a rozhlasového vysílání a těší se velké oblibě. Konference se v minulém roce kromě té nejaktuálnější a nejdůležitější záležitosti, tedy přechodu na DVB-T2/HEVC, věnovala i chytrým televizorům
a případným kybernetickým hrozbám, budoucnosti mobilních operátorů nebo aukci kmitočtů
v pásmu 700 MHz. Rada převzala nad konferencí záštitu jako v minulých letech.
Participace na veřejném slyšení Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova v Senátu
Parlamentu ČR
V září 2018 proběhlo v Senátu Parlamentu České republiky veřejné slyšení Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova. Veřejné slyšení bylo vyvrcholením ročního bloku odborných seminářů
zaměřených na téma budoucnosti mediální výchovy v České republice, do kterého se zapojili zástupci institucí, které mají za rozvoj mediální gramotnosti zodpovědnost nebo se věnují aktivitám,
jež její rozvoj podporují. V rámci veřejného slyšení byla ze strany zástupců Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy prezentována souhrnná zjištění
a rovněž návrhy dalšího postupu a strategie v oblasti zvyšování mediální gramotnosti populace
České republiky. Pozornost byla zaměřena na legislativní ukotvení mediální výchovy v ČR, rozdělení pravomocí, spolupráci a výměnu zkušeností a poznatků mezi jednotlivými aktéry. Rada zde
spolu se zástupci zainteresovaných institucí prezentovala své postoje a návrhy. Zejména byla zdůrazněna potřeba zavedení politiky mediální výchovy, do které by byly zapojeny všechny zainteresované instituce, která by byla jednotně koordinována a podléhala by následné evaluaci. Aktivity
mediálního vzdělávání by měly být nastaveny tak, aby oslovily populaci jako celek, tedy včetně
dospělých a seniorů, se zvláštním důrazem na učňovskou mládež.

PRIORITY RADY
Rada se při své činnosti řídí zákonem o vysílání, zákonem o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, zákonem o reklamě a dalšími právními předpisy.
Všem činnostem stanoveným těmito zákony se Rada věnuje bez výjimky, v jejich rámci si stanovuje priority, na něž se v daném kalendářním roce zaměří. Volba priorit zpravidla reflektuje aktuální
události nebo společenskou poptávku apod.
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Dne 18. prosince 2018 na 21. zasedání Rada vyhodnotila plnění priorit roku 2018 a stanovila priority pro rok 2019.
Vyhodnocení priorit Rady pro rok 2018
Mediální gramotnost
Rada se již v minulých letech opakovaně zaměřovala na problematiku mediální gramotnosti a na
nutnost kvalitní mediální výchovy. Poté, co byl Ministerstvem vnitra ČR zveřejněn Audit národní
bezpečnosti, který identifikoval nízkou mediální gramotnost české populace jako bezpečnostní
hrozbu, Rada rozhodla věnovat se dané oblasti ještě intenzivněji. V roce 2018 si Rada zadá zpracování dvou výzkumů, které se zaměří na vybraný segment mediální gramotnosti. První bude zkoumat znalosti a uživatelské dovednosti občanů ČR v souvislosti s novými technologiemi typu HbbTV, druhý bude zacílen na děti a dospívající jako posluchače rozhlasového vysílání. Dalším z úkolů
Rady bude identifikovat oblasti, v nichž může v rámci svých zákonem vymezených kompetencí
aktivně přispět k rozvoji mediální gramotnosti.
Vyhodnocení:
V průběhu roku 2018 byl zadán a zpracován výzkum Děti a rozhlas. Výzkum poskytl podrobný
vhled do současného vztahu dětí k rozhlasovému vysílání. Výzkum prokázal, že rozhlasové vysílání
není médiem, které by bylo nastupující generací přehlíženo. Z jeho závěrů je možné doložit, že
mezi dětmi mají oblibu nejen dětské stanice, tedy rozhlasový obsah určený přímo jim, ale že děti
poslouchají i stanice, které nejsou primárně cíleny na ně. Děti volí své oblíbené rozhlasové programy nejen podle typu hudby, ale podstatné je pro ně i mluvené slovo. Preferují stanice s populárními moderátory, kteří je dokáží pobavit. Tématu dětí a rozhlasu se věnovala také konference Média
dětem, média s dětmi, pořádaná Radou v rámci zlínského filmového festivalu. Na konferenci byla
prezentována zjištění výzkumu a také zde vystupovali zástupci rozhlasových stanic. Do kontextu
mediální gramotnosti dospívajících pak problematiku zasadila rozhlasová teoretička z Univerzity
Palackého v Olomouci, která nastínila další perspektivy rozhlasového vysílání v kontextu koexistence s novými médii. Prostor na konferenci dostaly také děti, které se v rámci mediálního vzdělávání podílejí na tvorbě rozhlasového obsahu.
Na zářijové konferenci ve Zbirohu byl Radou představen další zpracovaný výzkum, který se zabýval otázkami, nakolik čeští diváci znají technologii HbbTV a zda a jak využívají její možnosti.
Výzkum poskytl informace o tom, jak významně jsou mezi diváky zastoupeny chytré televize, zda
diváci umějí používat funkce chytré televize, jestli a v jakém rozsahu užívají možnosti vstupovat
do televizních archivů, jaké mají případné obavy v souvislosti s připojením televize na internet
apod. Výzkum poskytl velice významná data, informující o úrovni rozšíření moderních televizních
technologií mezi diváky, ale také o schopnosti diváků s těmito technologiemi pracovat a využívat
jejich přednosti.
V roce 2018 se zástupci Rady aktivně podíleli na sérii seminářů Budoucnost mediální výchovy v ČR,
pořádaných univerzitními odborníky ve spolupráci s občanskými iniciativami, zainteresovanými
orgány státní správy a zástupci školství, které vyvrcholily v září 2018 veřejným slyšením Aktéři
vzdělávací politiky a mediální výchova v Senátu Parlamentu České republiky.
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Objektivita a vyváženost předvolebního vysílání
V roce 2018 se v České republice uskuteční přímá volba prezidenta a rovněž proběhnou volby do
třetiny Senátu PČR a do zastupitelstev obcí. Jako tradičně lze očekávat vysoký zájem médií o předvolební dění, v případě prezidentské volby je možné předpokládat mimořádnou pozornost médií.
Řada televizních a rozhlasových programů do svého vysílání zařadí i speciální předvolební debaty
kandidátů či jiné pořady s předvolební dramaturgií. Všechny tyto pořady budou předmětem kvantitativně-kvalitativních mediálních analýz, stejně jako standardní zpravodajské a publicistické pořady vysílané v období čtyř týdnů před volbami. Analýzy budou hodnotit, zda se provozovatelé
nedopustili porušení zásad objektivity a vyváženosti a zda vysílání nekalým způsobem nevstoupilo do volební soutěže.
Vyhodnocení:
V roce 2018 byla externí agenturou zpracována kvantitativně-kvalitativní analýza vybraných zpravodajských a publicistických pořadů vysílaných v období před volbou prezidenta na programech
České televize, programech NOVA, Prima a Televize Barrandov, programech Českého rozhlasu, Rádiu Impuls a Frekvenci 1. Hlavním cílem analýz bylo odpovědět na otázku, zda předvolební vysílání
vybraného provozovatele jako celek, i v rámci jednotlivých pořadů, dodržovalo zásady objektivního a vyváženého informování. Rada se se zjištěními analýz seznámila a v případech, v nichž shledala sporné otázky či podezření na porušení zákona, přistoupila k dalším krokům. Rada si vyžádala
od provozovatelů čtyři vysvětlení, zahájila jedno řízení o přestupku a vydala jedno upozornění na
porušení zásad objektivity a vyváženosti.
V souvislosti s konáním voleb do třetiny Senátu PČR a do zastupitelstev obcí Rada rovněž rozhodla
o zadání a vypracování kvantitativně-kvalitativních analýz zpravodajských a publicistických pořadů. Analýzy se týkají stejného okruhu programů, přičemž navíc přibyl nový televizní program
Seznam.cz TV. Analýzy budou z větší části zpracované vybranou externí agenturou, částečně pak
prostřednictvím analytiků Úřadu Rady. Výstupy z analýz Rada projedná na jaře 2019.
Kontrola vysílání kmitočtových sítí
V roce 2018 bude probíhat intenzivnější kontrola rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
u licencí, jejichž udělení bylo spojené s přidělením většího souboru technických komunikací. Jedná se zejména o kontrolu včasnosti zahájení vysílání dle zákona na všech souborech technických
parametrů, a s tím spojenou efektivitu užívání kmitočtového spektra.
Vyhodnocení:
V průběhu roku 2018 byla pravidelně prováděna kontrola zahájení vysílání pomocí nahrávacího
zařízení TERAMOS, pro místa nepokrytá tímto zařízením bylo provedeno několik místních šetření
v souvislosti se zahájením vysílání podle rozhlasových licencí, které obsahují větší množství souborů technických parametrů. Jednalo se o místní šetření provedená dne 21. února 2018 od 8.30
do 17.30 hodin, dne 8. března 2018 od 9.00 do 18.00 hodin a dne 9. března 2018 od 10.00 do 18.00
hodin.
Zároveň bylo provedeno několik komparativních analýz u vysílání obdobných programů na základě několika licencí (7. zasedání: vysílání některých programů Evropa 2; 8. zasedání: vysílání některých programů COUNTRY; 11. zasedání: vysílání některých programů Rock Radio; 14. zasedání:
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vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA; 16. zasedání: vysílání některých programů Hitrádio; 19.
zasedání: vysílání některých programů Rock Radio).
Monitoring obsahu audiovizuálních služeb s ohledem na možné technologické inovace
V souvislosti s rozvojem technologií umožňujících kombinovat „standardní televizní vysílání“
s platformami na bázi připojení k internetu dochází k trendu spočívajícímu v inovacích a změnách
„klasického“ televizního vysílání. S tímto rozvojem dochází i ke změnám chování diváků a současně novým možnostem provozovatelů v rámci modifikace vysílaného obsahu. S ohledem na
tyto změny považujeme za účelné i v roce 2018 věnovat pozornost rozvoji technologií televizního
vysílání, mj. HbbTV platformy, a zařadit jej mezi priority. Vidíme jako vysoce důležité zaměřit se
zejména na online způsoby šíření, které začínají být nově využívány poskytovateli audiovizuálních
služeb, ovšem mnohdy bez dostatečného povědomí o tom, že spadají do celoevropského regulačního rámce, bez ohledu na konkrétní technologii šíření.
Vyhodnocení:
Rada v uplynulém roce intenzivně zkoumala a monitorovala nové způsoby šíření televizního vysílání a upozorňovala provozovatele na povinnost mít platnou licenci k provozování televizního
programu bez ohledu na technologii, kterou je šířen. V průběhu roku 2018 Rada prováděla kontinuální analýzy AVMSnV jak v evidenci Rady, tak současně i služeb, které by mohly naplnit kritéria
pro evidenci. Rada v důsledku aktivního postupu v této oblasti odhalila případy vysílání bez oprávnění a udělila několik nových licencí k provozování televizních programů prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, které využívaly online šíření, live streaming prostřednictvím platformy
YouTube, nebo například HbbTV aplikace. Svůj postup v oblasti vysílání prostřednictvím nových
technologií obhájila Rada v roce 2018 i před správním soudem, kdy byla Městským soudem v Praze zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty za neoprávněné vysílání prostřednictvím HbbTV. V souvislosti s fenoménem HbbTV vyvstaly mimo jiné i otázky, zda a nakolik veřejnost
zná tuto platformu a jestli ji využívá. Rada proto rozhodla o zadání sociologického výzkumu, který
objasnil vnímání a uživatelské návyky spojené s užíváním tzv. Smart TV.
Směrnice AVMS
Rada bude i v roce 2018 aktivně participovat na přípravě revize směrnice AVMS na úrovni Evropské
komise a Evropské skupiny regulátorů (ERGA). V rámci nově vznikajících pracovních skupin bude
Rada aktivním členem skupiny zabývající se problematikou rozšíření věcné působnosti směrnice
AVMS, ke které dojde novelizací směrnice zejména v oblasti online vysílání a platforem pro sdílení
audiovizuálního obsahu.
Vyhodnocení:
Rada se v průběhu celého roku 2018 aktivně podílela na přípravách na implementaci nové revidované směrnice AVMS, která byla s konečnou platností schválena na podzim tohoto roku. Rada
se účastnila procesu tvorby nové evropské mediální legislativy zejména v rámci Evropské komise
a Evropské skupiny regulátorů (ERGA), a to v rámci specializované pracovní skupiny, která se zabývala problematikou implementace nové směrnice a rozšiřováním její věcné působnosti do online
oblasti, a také v rámci pracovní skupiny pro samoregulaci a koregulaci. Společně s Ministerstvem
kultury se Rada účastnila také debaty členských států EU k novému znění směrnice, a to v rámci
Kontaktního výboru při Evropské komisi.
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Spolupráce Rady s orgány státní správy
V roce 2018 se Rada bude v rámci spolupráce s orgány státní správy podílet zejména na přípravě
a aplikaci nového nařízení o ochraně spotřebitelů (v listopadu 2017 jej schválil Evropský parlament, bude následovat ještě česká jazyková verze a její korektury, a to po schválení na Evropské
radě a publikaci v Úředním věstníku, což se očekává v lednu 2018). Taktéž se Rada bude podílet na
činnosti nově ustanovené komise k digitalizaci rozhlasu (pod gescí Ministerstva kultury).
Vyhodnocení:
Rada se účastnila jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu spojených s aplikací nového nařízení
o ochraně spotřebitelů (adaptace právního řádu pro možnost užití nástrojů předpokládaných nařízením a jednání o určení dozorujícího orgánu pro nařízení o portabilitě, které je jednou z evropských
norem z přílohy nařízení o ochraně spotřebitelů). Rada se účastnila dvou zasedání nově ustanovené
komise k digitalizaci rozhlasu (pod gescí Ministerstva kultury) a pro jednání této komise připravila
podkladový materiál k možným postupům a dopadům při různých variantách digitálního a analogového vysílání.
Významným způsobem pokračovala spolupráce v Koordinační skupině pro zdravotní tvrzení za
účasti mimo jiné Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Rovněž byla Rada požádána o spolupráci Ministerstvem zdravotnictví ve věci zkušeností z monitoringu vysílání zaměřeného na reklamu na alkohol.
Kybernetická bezpečnost
V roce 2018 bude aktualizován dokument Analýza infrastruktury a procesů Rady z pohledu zákona
č. 181/2014 Sb., a to na základě zjištění vyplývajících ze srovnávací analýzy.
Vyhodnocení:
V roce 2018 proběhl externí audit, jehož předmětem bylo provedení jednorázové srovnávací analýzy úrovně kybernetické bezpečnosti v Radě. Nápravná opatření vyplývající z auditní zprávy byla
realizována v průběhu roku. Hlavním výstupem bylo schválení aktuálních politik v oblasti systému
řízení bezpečnosti informací, které obsahují hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací v Radě.
eGovernment (ÚEP, ISZR)
V souvislosti s dalším rozvojem eGovernmentu se Rada zaměří na zápis údajů do ISZR (Informačních
systémů základních registrů), kde předmětem zápisu budou zejména vydaná rozhodnutí o udělení
oprávnění. Na základě vývoje situace ohledně ÚEP (úplného elektronického podání) bude zvážena
případná modifikace Elektronického systému spisové služby.
Vyhodnocení:
Vydaná rozhodnutí o udělení oprávnění nejsou odesílána do ISZR z důvodu nedokončené implementace na straně Ministerstva vnitra, coby provozovatele registru RPP. Rada nadále sleduje vývoj
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v oblasti eGovernmentu a na změny, které budou implementovány, bude reagovat. ESSL je dle
dodavatele připraven na příjem ÚEP.
Ochrana osobních údajů
V oblasti ochrany osobních údajů je třeba posoudit rozsah zpracovávaných a ukládaných osobních
údajů dle jejich dosavadních zpracování. V roce 2018 dojde k úpravě interních služebních předpisů
a postupů tak, aby byly v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, s případným posílením bezpečnostních mechanismů.
Vyhodnocení:
Rada upravila své pracovní postupy tak, aby zajistila soulad s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. Od května 2018 má Rada také zřízenou pozici
pověřence.
Priority Rady pro rok 2019
Kontrola vysílání kmitočtových sítí
I v roce 2019 bude probíhat intenzivnější kontrola rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
u licencí, jejichž udělení bylo spojené s přidělením většího souboru technických komunikací, resp.
obdobných programů vysílaných na základě několika licencí. Jedná se zejména o kontrolu včasnosti
zahájení vysílání dle zákona na všech souborech technických parametrů, a s tím spojenou efektivitu
užívání kmitočtového spektra, a o zjištění skutečného stavu lokalizace programů dle licenčních podmínek.
Spolupráce Rady s orgány státní správy
Rada bude spolupracovat v nadcházejícím roce zejména s Ministerstvem kultury na přípravě
transpozice nové směrnice AVMS do českého právního řádu a bude se i nadále podílet na činnosti poradního orgánu Ministerstva kultury k digitalizaci rozhlasu. Rada bude také v rámci svých
kompetencí spolupracovat s ČTÚ, MPO a Ministerstvem kultury a dalšími dotčenými subjekty na
procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2. Pod gescí MPO
bude dále probíhat příprava na adaptaci a následnou aplikaci nového nařízení o přeshraniční spolupráci při ochraně spotřebitelů (toto nové nařízení nahradí stávající s účinností od roku 2020).
Směrnice AVMS
V roce 2018 byl dokončen proces revidování směrnice AVMS a byla schválena její novelizovaná podoba. Jedná se o zcela zásadní událost s významným dopadem pro celý evropský mediální prostor.
Rada se bude aktivně účastnit procesu implementace nových pravidel, jak na vnitrostátní úrovni
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a také dotčenými provozovateli a poskytovateli AVMS služeb, tak současně na celoevropské úrovni ve spolupráci s ostatními členskými státy a Evropskou
komisí v rámci Kontaktního výboru směrnice a ERGA. Implementace bude vyžadovat řadu podstatných kroků a úkolů, mezi něž patří i příprava koncepčních změn v práci Rady a jejího Úřadu.
Úřad Rady se musí personálně i metodicky připravit na některé zcela nové úkoly, které před něj budou s novelizovanou právní úpravou kladeny. Některé pracovní postupy bude třeba přehodnotit,
na nové nároky se budou muset analytici i právníci odborně připravit. Bude nezbytné formulovat
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doplněné či pozměněné metodické pokyny a nastavit koncepci práce reflektující nově vyvstalé
požadavky.

Objektivita a vyváženost předvolebního vysílání
V roce 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Lze očekávat vysoký zájem médií
o předvolební dění a vyhrocené mediální střety, zejména mezi podporovateli a odpůrci našeho
členství v Evropské unii, ale i mezi zastánci různých postojů k budoucí transformaci Evropské unie
a jejích orgánů. Je nutno předpokládat, že televizní a rozhlasové programy do svého vysílání zařadí i speciální předvolební debaty kandidátů či jiné pořady s předvolební dramaturgií. Všechny tyto
pořady budou předmětem kvantitativně-kvalitativních mediálních analýz, stejně jako standardní
zpravodajské a publicistické pořady vysílané v období čtyř týdnů před volbami. Analýzy budou
hodnotit, zda se provozovatelé nedopustili porušení zásad objektivity a vyváženosti a zda vysílání
nekalým způsobem nevstoupilo do volební soutěže.
Charakteristika služebních míst
Zpracování charakteristiky služebních míst pro všechna obsazená i neobsazená služební místa
v Úřadu Rady dle služebního předpisu náměstka MV o charakteristice služebních míst.
Zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
Zavádění kriteriálního zlepšování za účelem zefektivnění vnitřního fungování Úřadu Rady v souladu se strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020.

VÝZNAMNÉ ANALÝZY VYSÍLÁNÍ
Výsledky analýz vysílání před parlamentními volbami 2017

Televizní vysílání
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Jelikož se jedná o událost zásadního společenského významu, Rada jejímu mediálnímu
obrazu věnovala značnou pozornost. Monitoring předvolebního rozhlasového a televizního vysílání se standardně zaměřil na zpravodajské a publicistické pořady všech hlavních celoplošných
programů. V případě televizního vysílání byl analýze podroben obsah na veřejnoprávních programech ČT1 a ČT24, z licencovaných programů pak programy NOVA, Prima a Televize Barrandov.
Časově byl monitoring spojen s tzv. horkou fází kampaně, kdy probíhá politický souboj nejintenzivněji a vrcholí snahy politických uskupení a kandidátů přesvědčit voliče. Konkrétně byly až na
výjimky analyzovány pořady odvysílané v období od 22. září 2017 do 20. října 2017. Rada přistoupila ke kombinaci externího a interního monitoringu. Interní analytici Úřadu Rady se zaměřili na
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kvantitativně-kvalitativní analýzu vysílání celoplošných komerčních programů NOVA, Prima a Televize Barrandov. Externě oslovený subjekt byl pověřen vyhodnocením vysílání České televize.
Předložené analýzy primárně sledovaly, jakým způsobem provozovatelé naplňovali v předvolebním období znění zákona o vysílání, zejména pak § 31 odst. 2 a 3, stanovující, že:
-„provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření
názorů“
-„provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě“.
K dosažení cílů analýzy byla ve všech případech aplikována kombinace kvantitativní obsahové
analýzy a kvalitativní analýzy. Monitoringu a analýzám byly podrobeny tyto zpravodajské a publicistické pořady:
PROGRAM

ZPRAVODAJSTVÍ

Programy ČT

Události, Události, komentáře

NOVA

Televizní noviny

Prima

Zprávy FTV Prima

Televize Barrandov

Naše zprávy

PUBtLICISTIKA
Předvolební debaty, Politické spektrum, Superdebata, Otázky Václava
Moravce, 168 hodin, Reportéři ČT,
Interview ČT24, 90´ ČT24
Střepiny, Víkend, Volejte Novu, Letní
interview, Volební souboj 2017, Nova
Duel
Partie, Očima Josefa Klímy
Duel Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa – SPECIÁL, Týden s prezidentem, Vlivní s Alex Mynářovou

Analýzy programů veřejnoprávních provozovatelů, tedy České televize a Českého rozhlasu, byly
zpracovány externím pracovištěm. Hlavním cílem bylo posouzení dodržování § 31 odst. 2 a 3 zákona o vysílání, dílčími cíli poskytnout informace o tom, jaký prostor ve vysílání dostaly jednotlivé
kandidující subjekty, resp. jejich zástupci, s jakými konotacemi a v jakých kontextech, dále jak bylo
pracováno s informacemi a se zdroji, zda byla důsledně oddělována fakta od komentářů a jaká
byla míra konfrontace svědčící o možné ztrátě neutrality či dokonce podjatosti, a zda program,
resp. provozovatel vysílání, v rámci předvolebního vysílání poskytl objektivní, vyvážený a nestranný obraz kandidujících subjektů a jejich představitelů. Nad rámec základního zadání zpracovatel
zohlednil i další zákonná vymezení a normy regulující fungování ČT, především zákon o České televizi, Kodex České televize a interní dokument Pravidla předvolebního a volebního vysílání České
televize v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se
konají dne 20. října 2017 a 21. října 2017.
Dle výsledků monitoringu zaujímala analyzovaná agenda ve zpravodajských a publicistických pořadech ČT různou míru celkové stopáže vysílání. Samotné téma voleb do Poslanecké sněmovny
bylo ovšem zastoupeno relativně málo. Ke slovu se v analyzovaných zpravodajských a publicistických pořadech České televize dostali představitelé celkem 14 z 31 kandidujících stran. Nejvíce prostoru se ve sledovaném období dostalo dvěma hlavním vládním stranám ČSSD a ANO, tuto dvojici
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pak doplňovala opoziční ODS. Naprostá většina referencí o politických stranách nenesla pozitivní
ani negativní hodnotící valenci. Z hlediska obsahové agendy byly ovšem v konstrukci mediálního
obrazu stran rozdíly. Obraz ČSSD byl spojen především s aktuální vnitropolitickou agendou, jíž dominovaly spory o těžbě lithia, a dále se zahraniční politikou. Obraz hnutí ANO byl často rámován
kauzami spjatými s osobou Andreje Babiše či optikou obrany a bezpečnosti.
V diskuzních pořadech analýza identifikovala pouze dílčí pochybení na úrovni jednotlivých pořadů nebo jejich částí, která neměla charakter systematického porušování objektivního a vyváženého přístupu. Zpracovatelé však upozornili na zvolený klíč pro zvaní hostů do diskuzních pořadů
ČT, který mechanicky rozdělil strany na dvě skupiny s výrazně odlišným prostorem poskytnutým
ve vysílání. Zatímco prvních deset stran a hnutí v předvolebním průzkumu volebního potenciálu
dostalo prostor v každém ze čtrnácti vydání cyklu Předvolebních debat a v Superdebatě, strany
a hnutí od jedenáctého místa dostaly prostor v jediném ze čtyř předvolebních debatních vydání
cyklického pořadu Politické spektrum.
Co se týče dodržování § 31 odst. 3 zákona o vysílání, analýza neodhalila porušení objektivity, vyváženosti a nestrannosti v celku vysílaných programů nebo jednostranné zvýhodňování některého
z kandidujících politických subjektů.
Rada se s analýzou programů veřejnoprávních provozovatelů seznámila na svém 9. zasedání
v květnu 2018. V souvislosti s výše popsaným mechanismem zvaní hostů do ČT Rada požádala
provozovatele Českou televizi o vysvětlení, z jakých důvodů zvolil výrazně jiný přístup ke zvaní
zástupců politických stran a hnutí do debatních pořadů s předvolební dramaturgií před volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2017, konkrétně do cyklu 14 Předvolebních debat na ČT24, do Superdebaty a do předvolebních vydání cyklu Politické spektrum.
Dále Rada žádala o vysvětlení, proč nebyla uvedena stranická příslušnost bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové v reportáži Výpovědi v kauze nákupu letounů CASA, zařazené do pořadu Události na programu ČT1 17. října 2017 od 19:00 hodin, a to především v kontextu uvádění stranické
příslušnosti politiků v podobných případech v předvolebním období.
S vysvětleními provozovatele se Rada seznámila na svém 13. zasedání v srpnu 2018. Provozovatel
uvedl, že zástupce kandidujících subjektů do 14 předvolebních tematických debat k volbám do
Poslanecké sněmovny, resp. do tzv. Superdebaty, vybíral na základě výsledků dvou celostátních
průzkumů aktuálního volebního potenciálu. Při výběru se řídil Kodexem ČT a pravidlem tzv. odstupňované rovnosti. V souvislosti s druhou žádostí o vysvětlení provozovatel objasnil, že stranickou příslušnost Vlasty Parkanové v reportáži v pořadu Události neuvedl z důvodu změn politické
příslušnosti v rozhodnou dobu a také kvůli tomu, že ve zmíněné reportáži šlo o výslechy svědků
v kriminálním případu a nikoli o politické reakce na celou kauzu. Rada posoudila obě vysvětlení
jako uspokojivá a nepřistoupila k dalším právním krokům.
Výstupy interních analytiků Úřadu Rady vztahující se ke komerčním programům ukázaly, že i tady
panoval v zásadě vyvážený přístup. V případě programu NOVA byly jako předmět analýzy zvoleny
zpravodajské a publicistické pořady, o kterých sám provozovatel TV Nova s.r.o. na svých webových stránkách avizoval, že jejich prostřednictvím bude divákům nabízet předvolební tematiku. Dle předložené analýzy informoval provozovatel ve zpravodajství o kandidátech a volbách
do Poslanecké sněmovny 2017 koncepčně a vyváženě. Představil programové priority, postoje
a názory všech kandidujících uskupení majících dle předvolebních průzkumů šanci na úspěch
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prostřednictvím speciálu V17 (Váš hlas – Vaše volby). Pravidelně také přinášel informace o aktuálních předvolebních průzkumech, průběhu volebních kampaní, uskutečněných předvolebních debatách i organizačních záležitostech spjatých s volbami. Porušení zákona o vysílání neukázala na
úrovni jednotlivých vydání ani analýza vysílání publicistických a diskuzních pořadů s předvolební
tematikou. Na úrovni celku se ovšem jevila jako problematická struktura hostů pořadu Nova Duel,
který byl odvysílán v předvečer voleb dne 19. října 2017. Do pořadu byli pozváni zástupci pouze
dvou kandidujících subjektů, Andrej Babiš z hnutí ANO a Lubomír Zaorálek z ČSSD, čímž mohlo
dojít k porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání.
Na základě těchto závěrů zahájila Rada řízení o přestupku s provozovatelem TV Nova s.r.o. Na 19.
zasedání v listopadu 2018 Rada zastavila probíhající řízení o přestupku, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59
odst. 1 zákona o vysílání a současně vydala upozornění na porušení zákona.
V rámci předvolebního vysílání programu Televize Barrandov analýza porušení zákona neprokázala. Přestože nebyla shledána zjevná favorizace určitých politických subjektů, analýza poukázala
na určitý nepoměr mezi zastoupením jednotlivých subjektů v pořadech Duel Jaromíra Soukupa
a Duel Jaromíra Soukupa – SPECIÁL, resp. v těch vydáních, která měla dramaturgii oficiálního předvolebního vysílání (od 29. srpna 2017 do 19. října 2017), a odhady výsledků voleb. Na jeho základě
Rada požádala provozovatele o vysvětlení, podle jakých kritérií byli zváni představitelé kandidujících politických uskupení do jednotlivých pořadů.
Vysvětlení podané provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. bylo Radou projednáno na
13. zasedání v srpnu 2018. Provozovatel uvedl, že při výběru hostů vycházel z pravidelně aktualizovaných předvolebních průzkumů agentury Médea Research. V průzkumech nepracoval jen
s průměrem, ale rovněž s volebním potenciálem (tj. součet rozhodnutých i nerozhodnutých voličů). Dále uvedl, že hosté byli do pořadů zváni záměrně tak, aby jejich zastoupení odpovídalo v co
největší možné míře předvolebním průzkumům, a zároveň tak, aby mezi hosty v pořadech vznikla
pestrá a objektivní politická debata. Nepoměr byl dle provozovatele způsoben více faktory, např.
odřeknutím účasti hostů na poslední chvíli či neschopností některých politických uskupení zajistit
přítomnost svého zástupce v pořadu. Rada dospěla k závěru, že provozovatel uspokojivě zdůvodnil, na základě jakých kritérií zval do pořadu jednotlivé hosty, a že jeho postupem nebyly porušeny
zásady objektivity a vyváženosti předvolebního vysílání. S vysvětlením se seznámila bez dalších
právních kroků.
Do monitoringu předvolebního vysílání programu Prima byla zařazena zpravodajská relace Zprávy FTV Prima, čtyři vydání diskuzního pořadu Partie a čtyři vydání publicistického pořadu Očima Josefa Klímy. V rámci zpravodajství se politické problematiky dotýkalo 133 příspěvků, volební
tematikou se primárně zabývalo pouze 14 zpravodajských příspěvků. Výraznější nárůst agendy
v průběhu sledovaného období zaznamenán nebyl. Z politiků nejčastěji hovořili zástupci hnutí
ANO a představitelé ČSSD. S velice výrazným odstupem pak byly zařazeny výroky zástupců TOP
09, KSČM, KDU-ČSL, ODS, SPD, hnutí STAN a dalších. V debatním pořadu Partie postupně vystoupili zástupci devíti kandidujících uskupení. Celková stopáž výroků u všech zúčastněných politiků
byla víceméně srovnatelná, dotazy pokládané moderátory a připomínky vůči jednotlivým hostům
se jevily jako věcné a neutrální.
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Dle výsledků předložené analýzy byly vybrané zpravodajské i politicko-publicistické pořady na
programu Prima ve dnech před parlamentními volbami odvysílány v souladu se zákonem o vysílání. Zkoumané příspěvky splňovaly kritéria vyváženosti a objektivity a ve svém celku nevedly
k upřednostňování žádné politické strany ani hnutí.

Rozhlasové vysílání
Analýza předvolebního vysílání provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona, tj. Českého rozhlasu, byla zpracována externím pracovištěm. Analytická metodika přinesla mnoho poznatků, které poskytují ucelený pohled na předvolební vysílání ČRo. Analýza poskytuje podrobnější pohled
na práci ČRo před volbami než jen údaje použitelné bezprostředně k posouzení souladu obsahu
předvolebního vysílání se zákonem, a může sloužit v širším smyslu i jako příspěvek do průběžné
veřejné diskuse o fungování vysílání veřejné služby.
Předmětem zadání analýzy bylo vypracování kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy vybraných pořadů odvysílaných v období čtyř týdnů předcházejících volbám (včetně prvního dne konání voleb). Hlavním cílem bylo posoudit, zda v předvolebním vysílání nedošlo k porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, resp.
zda předvolební vysílání jako celek i v rámci jednotlivých cyklů či pořadů dodržovalo zásady objektivního a vyváženého informování. Dílčími cíli analýzy bylo poskytnout informace o tom, jaký
prostor byl ve vysílání poskytnut jednotlivým kandidujícím subjektům, resp. jejich zástupcům,
s jakými konotacemi a v jakých kontextech, dále jak bylo pracováno s informacemi a se zdroji,
zda byla důsledně oddělována fakta od komentářů a jaká byla míra konfrontace svědčící o možné
ztrátě neutrality či dokonce podjatosti, a zda program, resp. provozovatel vysílání, v rámci předvolebního vysílání poskytl objektivní, vyvážený a nestranný obraz kandidujících subjektů a jejich
představitelů. Nad rámec základního zadání zpracovatel zohlednil i další zákonná vymezení a normy regulující fungování ČRo, především zákon o Českém rozhlasu, dále Kodex Českého rozhlasu
a interní dokument Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2017.
Zde je přehled analyzovaných pořadů a hlavních závěrů analýzy Českého rozhlasu:
1) Pořady s předvolební dramaturgií:
a) Předvolební diskuze (Radiožurnál a ČRo Plus)
b) Rozhovor s lídrem (ČRo Plus a Radiožurnál)
c) Volební vizitky (ČRo Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Region, Regina DAB Praha, Vysočina, Sever)
d) Závěrečná debata (Radiožurnál a ČRo Plus)
2) Pořady zpravodajské, diskusní a publicistické
a) Hlavní zprávy + Hlavní zprávy – rozhovory a komentáře (Radiožurnál, ve 12 a 18 hodin,
všechna vysílání z období 22. 9. – 20. 10. 2017)
b) Dvacet minut Radiožurnálu (všechna vysílání z období 22. 9. – 20. 10. 2017)
c) Názory a argumenty (ČRo Plus, všechna vysílání z období 22. 9. – 20. 10. 2017)
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Podle zadání měla analýza odpovědět na dva základní okruhy otázek. Prvním z nich bylo, zda a do
jaké míry poskytovaly sledované pořady objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Ve zpravodajských a publicistických pořadech ČRo
zaujímala analyzovaná agenda (tj. tematizace voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 nebo
reprezentace některého z kandidujících subjektů či jejich představitelů) různou míru celkové stopáže vysílání. Společným rysem analyzované agendy v jednotlivých pořadech však byla relativně
malá pozornost věnovaná konání voleb a zaměření na politické strany a jejich představitele v mimovolebních kontextech.
Ve vysílání monitorovaných pořadů dostaly prostor především parlamentní strany a v jejich rámci zejména ty, které nesly větší míru exekutivní odpovědnosti. Tyto rozdíly pokládá zpracovatel
analýzy za vysvětlitelné rozdílnou relevancí kandidujících stran ve společenském a politickém životě společnosti a tomu odpovídající různou mírou participace na aktuální zpravodajské agendě.
V diskuzních pořadech kvantitativní a kvalitativní analýza identifikovaly pouze dílčí pochybení na
úrovni jednotlivých pořadů nebo jejich částí, která neměla charakter systematického porušování
objektivního a vyváženého přístupu. ČRo s výjimkou jednoho pořadu neuplatňoval selekční kritérium pro účast v analyzovaných diskuzních pořadech. Rozdíly v zastoupení jednotlivých subjektů
v diskuzních pořadech ČRo tedy vznikly především rozhodnutím zástupců stran nezúčastnit se
pořadů nebo individuálními odlišnostmi mluvních stylů účastníků diskuze.
Druhým okruhem otázek, na které hledala analýza odpovědi, bylo, zda provozovatel vysílání zajistil, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti, a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná
politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti,
a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Zpracovatelé
analýzy dospěli k závěru, že lze konstatovat, že kvantitativní ani kvalitativní analýza předvolebního
vysílání ČRo před volbami do Poslanecké sněmovny neodhalila porušení objektivity, vyváženosti
a nestrannosti v celku vysílaných programů nebo jednostranné zvýhodňování některého z kandidujících politických subjektů.
Monitoring zaměřený na komerční rozhlasové programy RÁDIO IMPULS a Frekvence 1 byl zpracován interně mediálními analytiky Úřadu Rady.
Analýza předvolebního vysílání programu Frekvence 1 (zpravodajství a pořadu Pressklub) konstatovala, že volbám obecně nebyla věnována příliš velká pozornost. Zpravodajství se v této souvislosti zaměřovalo na jedné straně na věcné informování (organizace a průběh voleb, volební
průzkumy), na témata veřejné správy a na aktuální, jedinečné události nesoucí silné zpravodajské
hodnoty spjaté s kandidáty či kandidujícími stranami. Největší prostor byl v důsledku toho primárně věnován politickým subjektům, s nimiž nejvíce souvisely aktuální události. Taktéž v příspěvcích,
které se věnovaly obecně politickým tématům, se redakce zaměřovala především na věcné informování, a to převážně o činnosti státní správy, případně o událostech s výraznými zpravodajskými hodnotami (aktuální události či kontroverzní kauzy). Tomu odpovídal i prostor věnovaný politickým subjektům – největší prostor dostaly vládní strany a hnutí a ostatní subjekty zastoupené
v PSP ČR. V menší míře byla pozornost věnována i politickým uskupením, která nejsou zastoupena
v PSP ČR nebo působí pouze na regionální úrovni. Hlavním závěrem analýzy pořadu Pressklub pak
bylo, že pořad byl v uvedeném období objektivní a vyvážený a žádná politická strana či hnutí nebo
jejich názory nebyly zvýhodňovány.
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V případě programu RÁDIO IMPULS analýza shledala, že zpravodajství i publicistika programu byly
ve vybraných relacích a všech pořadech Tři impulsy na tělo v určeném období vyvážené, poskytovaly informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, v sledovaném měsíci nebyla v celku vysílání upřednostňována žádná politická strana ani hnutí a vysílání zachovávalo maximy objektivity
a vyváženosti. Zpravodajství programu bylo poměrně tematicky pestré, nabízelo pravidelně příspěvky z regionů a poskytovalo svým posluchačům i určité penzum technických informací o nadcházejících volbách. V politickém zpravodajství převažovaly zcela neutrálně podané informace,
kontextuálnímu zabarvení se nedalo v předkládaných kauzách vyhnout a valenční náboj byl jen
zřídka jiný než neutrální. Rovněž v pořadu Tři impulsy na tělo ve sledovaném období nedošlo
k žádnému prohřešku proti zákonu o vysílání. Jednotlivé díly měly obdobnou strukturu i průběh,
hosté byli pozváni rovnoměrně ze všech významnějších politických stran, moderátoři dodržovali
obvyklé publicistické postupy. V celku pořadu ve sledovaném období i v každém jeho vydání byly
dodrženy nároky kladené na pořady tohoto typu dle § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Výsledky analýz vysílání před prezidentskou volbou 2018
Přímá volba prezidenta České republiky proběhla v lednu 2018. O post hlavy státu se ucházelo celkem devět kandidátů – Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek
Topolánek, Petr Hannig, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek. Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo
12. a 13. ledna 2018, postoupili do druhého kola Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Ve druhém kole, konajícím se 26. a 27. ledna 2018, zvítězil Miloš Zeman. Jelikož se jedná o celospolečensky významnou událost, její monitoring v televizním a rozhlasovém vysílání patřil mezi tradiční priority Rady.
Analýze byly v předvolebním období podrobeny televizní programy ČT1 a ČT24, dále programy
NOVA, Prima a Televize Barrandov. Z rozhlasových programů pak Český rozhlas Radiožurnál, Český
rozhlas Plus, FREKVENCE 1 a Rádio Impuls.
Vzhledem k rozsáhlému množství analytického materiálu Rada rozhodla, že monitoring k prezidentské volbě celoplošně vysílaných programů bude kompletně zpracován externím pracovištěm.
Úkolem zpracovatelů bylo odpovědět na otázku, zda jednotliví provozovatelé respektovali při reprezentaci prezidentských kandidátů ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona o vysílání, stanovující, že:
- „provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření
názorů“
- „provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém
a společenském životě“.
Hlavním cílem analýz bylo tedy poskytnout Radě podklady k informovanému zodpovězení otázky, zda předvolební vysílání vybraného provozovatele jako celek, ale i v rámci jednotlivých pořadů,
dodržovalo zásady objektivního a vyváženého informování. K jeho dosažení byla ve všech případech aplikována kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy.
Analýzy byly bez výjimky strukturovány do tří základních částí – teoreticko-metodologická východiska, analytická část a hlavní závěry, odpovídající v několika stručných tezích na klíčové otázky.
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Televizní vysílání
Monitoringu byly podrobeny tyto zpravodajské a publicistické pořady, odvysílané v období od
15. prosince 2017 do 26. ledna 2018, čili v tzv. horké či ostré fázi kampaně, spojené s vrcholem
politického souboje.
Program
Programy ČT
NOVA
Prima
Televize Barrandov

Zpravodajství

Publicistika
Interview ČT24, 90´ ČT24, Otázky Václava Moravce, Politické
Události, Události, komentáře, spektrum, 168 hodin, Reportéři ČT, Máte slovo, Týden v politiVolba prezidenta ČR
ce, Newsroom ČT24, Prezidentská debata, Prezidentský duel –
finále, Volba prezidenta ČR, Události, komentáře speciál
Televizní noviny
Střepiny, Cesta na Hrad
Zprávy FTV Prima
Partie, Očima Josefa Klímy, Česko hledá prezidenta
Aréna Jaromíra Soukupa, Vlivní s Alex Mynářovou, Kauzy Jaromíra Soukupa, Týden s prezidentem, Duel Jaromíra Soukupa,
Naše zprávy
Aréna Jaromíra Soukupa SPECIÁL, Duel Jaromíra Soukupa
SPECIÁL

V případě televizních programů ČT1 a ČT24 analýza konstatovala, že běžně vysílané zpravodajské, publicistické a diskuzní pořady se volební agendou zabývaly s různou intenzitou a v různých
kontextech. V žádném ze sledovaných pořadů však nebyla kvantitativní ani kvalitativní analýzou
identifikována závažnější pochybení. Předvolební agendě se zevrubně věnovala hlavní zpravodajská relace České televize Události. Analýza shledala, že největší prostor v relaci získal Miloš Zeman,
a to v souvislosti s jeho dosavadním výkonem prezidentské funkce. Kromě kvantitativního hlediska se analýza soustředila i na obsahovou agendu referencí o kandidátech a hodnotící aspekt
těchto výpovědí. Většina referencí měla před oběma koly neutrální hodnotící vyznění. Co se týče
publicistických a diskuzních pořadů, i tam analýza ukázala v zásadě objektivní a vyvážený přístup
k informování o prezidentské volbě.
Obecně je na základě předložených dat zřejmé, že se jednomu z kandidátů, Miloši Zemanovi, dostalo v několika sledovaných pořadech výrazně větší medializace než ostatním kandidátům. Kromě zpravodajsky orientovaných pořadů Události a Události, komentáře zpracovatel hovoří o vyšším podílu referencí vztahujících se k osobě Miloše Zemana v těchto běžně vysílaných relacích: 90´
ČT24, Interview ČT24 a Otázky Václava Moravce. Současně je však v analýze doloženo, že příčina
četnější prezentace Miloše Zemana souvisela s jeho výkonem prezidentské funkce. Z toho důvodu analytici tuto disproporci neshledali problematickou. Připomeňme, že zákon o vysílání hovoří
o tom, že provozovatel je povinen zajistit, aby nebyl v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňován některý z politických subjektů, avšak současně uvádí, že je třeba přihlédnout k reálnému postavení politických subjektů v politickém a společenském životě. Komplexní kvantitativně-kvalitativní zhodnocení neodhalilo žádné skutečnosti, které by ukazovaly na zvýhodnění
či systematické zvýhodňování jednoho kandidáta oproti ostatním či jiné problémy v objektivitě
a vyváženosti vysílání. Rada se s analýzou seznámila na svém 18. zasedání v roce 2018 a vzhledem
k jejím výsledkům nepřistoupila k žádným dalším krokům.
Na podobnou disproporci v prezentaci Miloše Zemana a dalších prezidentských kandidátů poukázala i analýza předvolebního vysílání programu NOVA. Tamní hlavní zpravodajská relace Televizní
noviny rovněž tematizovala sledovanou agendu před oběma koly voleb. Relevantní příspěvky tvořily 11 %celkové stopáže před prvním kolem a 20 %před kolem druhým. Prostor v relaci dostalo
všech devět kandidátů, rozdíly však panovaly v četnosti referencí i stopáži jejich promluv. Miloši
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Zemanovi byl v tomto směru věnován výrazně větší prostor, což ovšem bylo uspokojivě vysvětleno nutností zpravodajského média pokrývat běžnou denní agendu a informovat o událostech
souvisejících s rolí úřadujícího prezidenta.
Předmětem analýzy byly dále publicistické pořady Střepiny a speciální volební relace Cesta na
Hrad, již provozovatel původně koncipoval jako předvolební duel kandidátů ve druhém kole
prezidentských voleb, Jiří Drahoš však účast v debatě odmítl. Ani tady kvalitativní a kvantitativní
analýza neodhalila žádná pochybení. Rada se s komplexní analýzou programu NOVA bez dalších
kroků seznámila na svém 18. zasedání.
Rovněž v předvolebním vysílání programu Prima docházelo dle analytiků k nepoměru prostoru,
který dostali jednotliví kandidáti. Ve zpravodajské relaci Zprávy FTV Prima patřil největší prostor
Miloši Zemanovi. Opět šlo zejména o jeho medializaci v mimovolebním kontextu, týkající se sestavování vlády, vztahů prezidenta a premiéra nebo Zemanova vánočního poselství. Stejně jako na
ostatních programech, i tady analytici zhodnotili přítomné disproporce jako odůvodněné postem
prezidenta a činnostmi, které jsou s ním spojeny.
Analýza zpravodajské relace ale ukázala na možné pochybení na úrovni konkrétního zpravodajského příspěvku ze dne 7. ledna 2018, věnujícího se zrušení plánované série předvolebních debat.
Tento příspěvek tematizoval odmítnutí Jiřího Drahoše a Miloše Zemana neúčastnit se některých
debat v médiích. Zatímco omluva Jiřího Drahoše z jedné debaty na Primě byla obsáhle tematizována s výrazně negativním vyzněním, rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat bylo
pouze krátce zmíněno bez hodnotícího hlediska. Analytici Úřadu Rady podrobili příspěvek detailnějšímu monitoringu, který potvrdil daná zjištění a zadal podezření ze ztráty redakční neutrality.
Z toho důvodu se Rada rozhodla požádat provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., o podání vysvětlení,
proč bylo v reportáži, odvysílané v pořadu Zprávy FTV Prima dne 7. ledna 2018 od 18:55 hodin na
programu Prima, informováno s výrazně negativním vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti
na jedné z debat na Primě, zatímco rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže reportáži pouze krátce zmíněno bez hodnotícího pohledu.
V souvislosti se zmiňovanou omluvou kandidátů z nejrůznějších politických debat analýza upozornila rovněž na nevyvážený přístup moderátorky Terezie Kašparovské v pořadu Partie ze 7. ledna
2018. Moderátorka opakovanými sugestivními dotazy, podsouvajícími kritiku Jiřího Drahoše kvůli
odmítnutí účasti v debatě, vybízela hosta Václava Klause k vyjádření na toto téma. Vedení rozhovoru jasně ukázalo na odlišný přístup moderátorky ke dvěma kandidátům na prezidenta a zvláště
ve spojení s odvysíláním výše uvedeného zpravodajského příspěvku mohlo být ukazatelem selhání v nestrannosti, objektivitě a vyváženosti vysílání. Provozovatel byl Radou požádán o vysvětlení.
Ve vysílání programu Prima měli diváci možnost zhlédnout i jeden pořad s předvolební dramaturgií, Česko hledá prezidenta ze dne 23. ledna 2018. Jednalo se o předvolební duel kandidátů,
kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Zatímco
kvantitativní data nepoukázala na výraznější problémy, kvalitativní analýza odhalila v diskuzi řadu
problematických aspektů, které lze rozdělit do dvou okruhů. Do prvního z nich patří množství
profesních pochybení na straně moderátora (neschopnost korigovat komunikační chování Miloše
Zemana, neschopnost korigovat chování publika, dílčí výpadky z moderátorské role, nevyjasnění
sporu ohledně tematického zaměření kandidátských dotazů, projevy favorizace Miloše Zemana),
která dle analýzy ve svých důsledcích zvýhodňovala Miloše Zemana a naopak poškozovala Jiřího
Drahoše. Druhým okruhem je neobjektivní a nevyvážený způsob prezentace témat v přítomných
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zpravodajských příspěvcích, uváděných moderátorkou hlavní zpravodajské relace. Dle analýzy
byly tyto příspěvky směsí faktů, nedoložených tvrzení, jednostranných vyjádření mluvčích a hodnotících promluv. Nevyvážený způsob rámování vybraných témat více korespondoval se známými
postoji Miloše Zemana a v tomto smyslu mu poskytoval výhodu.
Na základě uvedených zjištění Rada zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se
mohl dopustit odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta dne 23. ledna 2018 na programu
Prima. Diskutovaná témata (držení zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona, svoboda slova a její
omezování a problém migrace) byla v úvodu příslušné části debaty uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly nedoložená tvrzení, jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata byla prezentována jednostrannou optikou a způsob
jejich rámování více korespondoval se známými postoji Miloše Zemana. Provozovatel se tak mohl
dopustit porušení zásad objektivního informování.
Všechny uvedené případy nebyly do konce roku 2018 uzavřeny (další informace k nim budou obsaženy ve výroční zprávě Rady za rok 2019).
Posledním celoplošným programem, jemuž se věnovala komplexní analýza předvolebního vysílání, byla Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. Monitoring ukázal, že se
hlavní zpravodajská relace Naše zprávy zabývala prezidentskými volbami zejména před druhým
kolem voleb. Před prvním kolem byla v relevantních příspěvcích výrazně zastoupena především
mimovolební agenda, např. nejrůznější aktivity Miloše Zemana. Dle výsledků kvantitativní analýzy byl prostor, který provozovatel poskytl jednotlivým kandidátům, před oběma koly výrazně
vychýlen ve prospěch Miloše Zemana. Před prvním kolem se ke slovu dostali pouze čtyři z celkem devíti kandidátů. Stopáž promluv Miloše Zemana dosáhla téměř sedmi a půl minuty, druhý
v pořadí Michal Horáček hovořil pouze šestnáct sekund. Obdobný rozdíl ve stopáži byl zaznamenán i před druhým kolem voleb. Promluvy Miloše Zemana před prvním kolem volby představovaly 92 %úhrnné stopáže promluv všech kandidátů, před druhým kolem 86 %. Takto významnou
disproporci autoři analýzy nepovažovali za vysvětlitelnou specifickým postavením úřadujícího
prezidenta. Kvalitativní analýza ukázala, že příčinou tohoto vychýlení byly pravidelně vysílané reportáže, které pojednávaly o diskuzním pořadu Týden s prezidentem. Jejich odvysíláním získal
Miloš Zeman na rozdíl od ostatních kandidátů ve zpravodajské relaci prostor pro prezentaci svých
názorů na vnitropolitická témata, ale i příležitost pro představení volebního programu. Tím došlo
k výraznému vychýlení vyváženosti relace ve prospěch jednoho kandidáta.
Na řadu problematických míst poukázala analýza v souvislosti s diskuzními pořady Aréna Jaromíra
Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Týden s prezidentem a volebními speciály Aréna Jaromíra Soukupa SPECIÁL a Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL. Již v době vysílání těchto pořadů obdržela Rada
velké množství diváckých stížností poukazujících na jejich neobjektivitu a nevyváženost. V některých případech Rada konstatovala pochybení provozovatele a vydala tři upozornění na porušení
§ 31 odst. 3 zákona o vysílání. Dvě se týkala pořadu Aréna Jaromíra Soukupa (z 5. prosince 2017
a 16. ledna 2018), jedno upozornění Rada vydala k předvolební debatě Duel Jaromíra Soukupa
SPECIÁL (22. ledna 2018). V ostatních případech se rozhodla vyčkat s rozhodnutím na výsledky
komplexní analýzy, která stanovisko Rady potvrdila. Zpracovatelé upozornili na profesní pochybení moderátora Jaromíra Soukupa, který si v diskuzích nedržel názorový odstup a neutralitu,
pokládal sugestivní a návodně laděné dotazy, pronášel subjektivní, věcně či zdroji nepodložené
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výroky a hodnotící soudy. Kromě toho se však provozovatel dopustil i řady pochybení, která měla
přímý vliv na objektivitu a vyváženost vysílání, jako je struktura hostů sledovaných diskuzních
pořadů a nevyvážený prostor určený jednotlivým kandidátům. V období před prvním kolem prezidentských voleb v určených diskuzních pořadech vystoupili pouze čtyři z devíti kandidátů – Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Mirek Topolánek a Michal Horáček. I mezi kandidáty, kterým provozovatel
umožnil přístup do vysílání, byly shledány výrazné rozdíly v jejich prezentaci. Nejvíce prostoru ve
vysílání v období před prvním kolem získal Miloš Zeman, který díky vysílání diskuzního pořadu Týden s prezidentem v daném období vystoupil celkem třikrát a promlouval více než jednu a půl hodiny. Ve vysílání před druhým volebním kolem dostal prostor pouze Miloš Zeman. Tato skutečnost
byla ovšem dána i tím, že Jiří Drahoš odmítl pozvání do speciální prezidentské debaty vysílané 22.
ledna 2018 (Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL).
Podobná dramaturgie pořadů i stejná osoba v pozici moderátora umožnila autorům srovnání přístupu Jaromíra Soukupa k jednotlivým kandidátům. Výstupy kvalitativní i kvantitativní analýzy
ukázaly, že byl Miloš Zeman nejen nadreprezentován, ale s jeho osobou bylo zaznamenáno i nejvíce pozitivně laděných zmínek či favorizační přístup ze strany moderátora. Ostatní kandidáti byli ve
vysílání prezentováni nejčastěji prostřednictvím výroků s neutrálním nebo negativním vyzněním
vůči jejich osobě.
Rada na svém 18. zasedání 2018 rozhodla upozornit provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.
na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním zpravodajských a zpravodajsko-publicistických pořadů v období před volbou prezidenta ČR 2018 (Naše Zprávy, vydání
z období od 15. prosince 2017 do 26. ledna 2018, vždy od 18:30 hodin, Aréna Jaromíra Soukupa,
vydání ze dnů 19. prosince 2017, 9. ledna 2018 a 23. ledna 2018, vždy od 21:25 hodin, Duel Jaromíra Soukupa, vydání ze dnů 14. prosince 2017, 21. prosince 2017, 4. ledna 2018, 11. ledna 2018 a 18.
ledna 2018, vždy od 20:55 hodin, Aréna Jaromíra Soukupa SPECIÁL, vydání ze dne 2. ledna 2018,
21:25 hodin, a Týden s prezidentem, vydání ze dnů 21. prosince 2017, 4. ledna 2018, 11. ledna 2018
a 18. ledna 2018, vždy od 20:15 hodin). V pořadech docházelo k opakovanému porušování vyváženého přístupu ke kandidujícím osobnostem, projevujícímu se systematickým zvýhodňováním
Miloše Zemana a naopak znevýhodňováním ostatních kandidátů.

Televizní vysílání
V případě Českého rozhlasu byly analýze podrobeny následující pořady:
1. Pořady zpravodajské, diskusní a publicistické
a. Hlavní zprávy + Hlavní zprávy – rozhovory a komentáře (Radiožurnál)
b. Dvacet minut Radiožurnálu (Radiožurnál)
c. Co rozhodne volby (Radiožurnál a ČRo Plus)
d. Názory a argumenty (ČRo Plus)
e. Volební studio (Radiožurnál a ČRo Plus)
2. Diskuzní pořady s předvolební dramaturgií:
a. Dvacet minut Radiožurnálu (pouze rozhovory s kandidáty v rámci projektu Hledá
se prezident)
b. Rozhovor s kandidátem na prezidenta (Radiožurnál)
V případě vysílání FREKVENCE 1 se analýza zaměřila na pořad Zprávy a Pressklub, na Rádiu Impuls
zahrnovala analýza pořad Zprávy a Tři impulsy na tělo.
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Ve vysílání Českého rozhlasu analýza neidentifikovala žádné porušení objektivity, vyváženosti
a nestrannosti v celku vysílaných programů nebo jednostranné zvýhodňování některé z kandidujících osobností. V případě vysílání programu FREKVENCE 1 analýza neodhalila žádná významná
pochybení, v pořadu Pressklub se však před prvním kolem volby objevily rozhovory pouze se čtyřmi kandidáty (Mirek Topolánek, Michal Horáček, Jiří Drahoš a Miloš Zeman), před druhým kolem
provozovatel dále odvysílal rozhovory s dvojicí neúspěšných kandidátů (Pavel Fischer a Marek Hilšer). Z nahrávek ani dalších volně dostupných zdrojů nebylo možné určit, zda se uskutečnily i rozhovory se zbývajícími kandidáty, či dohledat případné zdůvodnění této situace. Na základě tohoto
výsledku Rada požádala provozovatele o vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných
prezidentských kandidátů. Provozovatel v podaném vysvětlení uvedl, že se při výběru hostů řídil
relevantními předvolebními odhady. Rada se s podaným vysvětlením seznámila bez dalších kroků.
Podobně tomu bylo i ve vysílání programu Rádio Impuls, kdy se v případě pořadu Tři Impulsy na
tělo před druhým kolem volby objevil rozhovor pouze s jedním z dvojice postupujících kandidátů – s Jiřím Drahošem. Na základě dostupných informací nebylo jasné, zda byl Miloš Zeman jako
druhý postupující kandidát do pořadu pozván. Rada provozovatele taktéž požádala o vysvětlení
způsobu výběru hostů. Z podaného vysvětlení vyplynulo, že Miloš Zeman byl do pořadu pozván
a účast odmítl. Rada se s podaným vysvětlením seznámila bez dalších kroků.
Analýzy vysílání před senátními volbami a volbami do zastupitelstev obcí 2018
V říjnu 2018 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev obcí a do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Monitoring předvolebního rozhlasového a televizního vysílání je tradičně prioritou
Rady, protože vysílání významným způsobem zasahuje do politické soutěže. I v roce 2018 tak Rada
rozhodla o zpracování rozsáhlého monitoringu zpravodajských a publicistických pořadů všech
hlavních celoplošných programů a dále i několika regionálních televizních programů.
Monitoring se zaměřil na tzv. horkou fázi kampaně. Horká či ostrá fáze kampaně je období před
volbami, kdy probíhá politický souboj nejintenzivněji a kdy vrcholí snahy politických uskupení
a kandidátů přesvědčit voliče. Pro toto období je typické zveřejňování skandálů oponentů a obecně využití nástrojů negativní kampaně. Jde o období, které do značné míry rozhoduje o výsledku
voleb, resp. o volbě nerozhodnutých voličů. Odborníci na předvolební boj se liší v názoru na délku
období, které lze označit za horkou fázi kampaně (zpravidla v rozmezí 4–2 týdny před volbami),
Rada zvolila nejširší variantu čtyř týdnů.
Do monitoringu bylo zahrnuto vysílání obou provozovatelů veřejnoprávního vysílání, České televize a Českého rozhlasu, přičemž u ČT se monitoring týká programů ČT 1 a ČT24 a u Českého
rozhlasu programu Radiožurnál, Českého rozhlasu Plus a dále regionálních stanic ČRo. Z licencovaných programů pak programů NOVA, Prima, Televize Barrandov, Seznam.cz TV, FREKVENCE
1 a RÁDIO IMPULS. Dále byly do monitoringu zahrnuty vybrané regionální televizní programy:
TV ZAK provozovatele ZAK TV s.r.o., TV Regio provozovatele DWP s.r.o., MIS provozovatele Město Roudnice nad Labem, Městská televize Otrokovice provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o.,
a TV Odra provozovatele SAK Studénka, příspěvková organizace. Regionální televize byly vybrány
z programů, které nebyly po delší dobu podrobeny kontrolnímu monitoringu, či v jejich vysílání
byly v minulosti shledány nedostatky, event. byly předmětem stížností ze strany diváků.
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Rada s několikaměsíčním předstihem před konáním voleb rozhodovala, zda bude monitoring
zpracován interními silami Úřadu Rady, či zda bude zadáno zpracování monitoringu externě. Bylo
přistoupeno ke kombinaci interního a externího monitoringu.
Interní analytici Úřadu Rady byli pověřeni zpracováním kvantitativně-kvalitativních analýz vysílání celoplošných televizních komerčních programů NOVA a Prima a rovněž všech regionálních
televizních programů. Externě oslovený subjekt byl pověřen vyhodnocením vysílání zbývajících
rozhlasových a televizních programů.
Hlavním sledovaným cílem monitoringu předvolebního vysílání je posoudit, zda na monitorovaných programech nedošlo k porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., resp. zda
předvolební vysílání jako celek, i v rámci jednotlivých pořadů, dodržovalo zásady objektivního
a vyváženého informování.
Analýza přinese informace o tom, jaký prostor byl ve vysílání poskytnut jednotlivým kandidujícím
subjektům, resp. jejich zástupcům, s jakými konotacemi a v jakých konkrétních kontextech, jak
bylo pracováno s informacemi a se zdroji, zda byla důsledně oddělována fakta a komentáře a jaká
byla míra konfrontačnosti svědčící o možné ztrátě neutrality či dokonce podjatosti, resp. zda ve
vysílání nebylo možné vysledovat prvky či postupy, které by byly prostředkem manipulace za účelem poškodit nebo naopak prospět některému kandidujícímu subjektu.
Analýza umožní komplexní vyhodnocení, zda program, resp. provozovatel, v rámci předvolebního
vysílání poskytl objektivní, vyvážený a nestranný obraz všech kandidujících subjektů, resp. jejich
představitelů.
Kompletní výsledky monitoringu předvolebního vysílání budou známy na jaře 2019, budou proto
zahrnuty až ve výroční zprávě za rok 2019.
Analýza pořadů zpřístupněných osobám se zrakovým postižením
Pro potřeby kontrolního monitoringu s cílem vyhodnotit kvalitativní stránku naplňování povinnosti zpřístupňovat vysílání pro osoby se zrakovým postižením (uložené ustanovením § 32 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb.) zadala Rada Nadačnímu fondu Mathilda (který se zaměřuje na podporu projektů, jež napomáhají zlepšení kvality života zejména nevidomých a slabozrakých osob)
externí odbornou analýzu audiopopisů vybraných pořadů odvysílaných provozovateli Barrandov
Televizní Studio a.s. (na programech Televize Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV PLUS),
Digital Broadcasting s.r.o. (na programu Rebel), Magical roof s.r.o. (na programu JOJ Family), MTV
NETWORKS s.r.o. (na programu Prima Comedy Central ) a TP Pohoda s.r.o. (na programu Relax)
v období od 7. května do 8. června 2018. Cílem bylo posouzení, zda dotyčné audiopopisy představují plnohodnotné zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým postižením. Analýza zjišťovala,
zda audiopopisy plní všechny náležitosti kvalitního zvukového popisu, zda nejsou vynechávány
podstatné informace či zda se audiopopis nepřekrývá s originální zvukovou stopou.
Provozovatelé byli pro účely dané analýzy požádáni, aby zaslali informace obsahující seznam titulů pořadů, které budou v daném období zpřístupňovat osobám se zrakovým postižením, specifikaci formy, jakou bude tohoto zpřístupnění realizováno, a rovněž údaje o dni a čase, kdy bude
daný pořad odvysílán.
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Provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. uvedl, že v daném období hodlá na svých programech pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím audiopopisů zpřístupňovat pořady Na
plac!, Ostříháno a Exkluziv!, tedy převážně ty, jež vykázal již v souvislosti s analýzami pořadů odvysílaných v prosinci 2013 a dubnu 2015. V roce 2018 deklarované epizody pořadů Na plac! a Ostříháno mají v titulcích uvedený rok výroby 2013, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost, že
provozovatel za účelem splnění zákonné povinnosti reprízuje neustále tytéž pořady (a to v nočních či časně ranních hodinách). Současná analýza audiopopisům vytýká stále stejné nedostatky,
tudíž lze konstatovat, že provozovatel nijak nereflektoval výhrady vzešlé z předchozích analýz.
Zároveň však analýza přes uvedené výhrady konstatuje, že pořady lze považovat za zpřístupněné
pro osoby se zrakovým postižením. Ovšem s dovětkem, že tyto pořady jsou uzpůsobeny pro diváky s těžkým zrakovým postižením již ze své podstaty (moderátoři či původní komentář přehledně
popisují děj), pročež audiopopis vlastně vůbec nepotřebují.
U provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., který uvedl, že v daném období zpřístupňoval na programu Rebel pouze pořad Rockové zprávy, je situace složitější. Analýza totiž odhalila, že pořad
ve skutečnosti neobsahuje audiopopis (AD stopa je prázdná), přičemž se jedná o krátký, cca 90
vteřin trvající, informační servis z rockové scény, spočívající v psaném textu doslovně čteném
v synchronní zvukové stopě. Provozovatel byl tedy požádán o podání vysvětlení, z jakého důvodu
daný pořad vykázal jako zpřístupněný pro osoby se zrakovým postižením. V podaném vysvětlení
provozovatel uvedl, že program Rebel je hudební kanál postavený na klipové produkci, která je ze
své podstaty nevhodná pro zvukový popis, tudíž byl pořad Rock News po dřívějších připomínkách
Rady vytvořen coby programový prvek speciálně pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením. Rada pak v návaznosti na to požádala provozovatele o další podání vysvětlení, zda pořad
Rockové zprávy (Rock News) zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením samotnou audio
složkou pořadu – čtením psaného informativního textu, které je přímou součástí pořadu a není tak
obsaženo na samostatné audiostopě určené pro audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením.
Z odpovědi provozovatele Magical roof s.r.o. vyplynulo, že v daném období na programu JOJ Family též zpřístupňoval pro osoby se zrakovým postižením jediný cyklický pořad (seriál Poldové
v akci). Analýza (v případě programu JOJ Family se jednalo o první rozbor daného typu) však u vykázaných epizod opět konstatovala naprostou absenci audiopopisů. Provozovatel byl tedy vyzván
k podání vysvětlení, z jakého důvodu dané epizody vykázal jako zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením, přičemž se ve stanovené lhůtě nevyjádřil.
V případě provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., který jako zpřístupňované na programu Prima
Comedy Central (doposud též nebyl dané analýze podroben) vykázal epizody seriálů Průměrňákovi a Nová holka, hodnotí analýza kvalitu audiopopisů velmi pozitivně (audiopopisy jsou stručné
a výstižné, přičemž nezasahují do dialogů, neruší děj a celkově působí přirozeně).
Provozovatel TP Pohoda s.r.o. uvedl, že na programu Relax zpřístupňuje pouze pořad Zvěřinec, který analýza přes některé výhrady (špatná srozumitelnost audiopopisů, vysvětlování dění patrného
z děje nebo zvukové složky) považuje za splňující podmínky pro to, aby se dal považovat za zpřístupněný pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Lze tedy konstatovat nápravu nedostatků, jež
vyplynuly z analýzy zpřístupňování uskutečněné v roce 2015 (provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona, jelikož jím vykázané pořady nebylo možné považovat za zpřístupněné).
O závěrech analýzy Rada všechny dotčené provozovatele informovala, následné kroky v případě
zjištěných nedostatků spadají do roku 2019.
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Analýza teleshoppingových pořadů
Rada v roce 2018 věnovala zvláštní pozornost monitoringu obchodních sdělení, resp. interaktivních teleshoppingových bloků, které se v televizním vysílání objevují ve formě soutěžních kvízů
a ezoterických služeb. Reagovala tak na dlouholetý fenomén televizních obrazovek, jímž se regulační orgán v minulosti opakovaně zabýval rovněž v souvislosti s diváckými stížnostmi.
Předmětem interně zpracovaného monitoringu byly specifikované teleshoppingové bloky vysílané provozovateli s licencí v České republice. Kvalitativní analýze byly podrobeny vybrané příspěvky na programech BARRANDOV PLUS, KINO BARRANDOV, Televize Barrandov, JOJ Family,
kinoSvět, Rebel a RELAX. Vodítko pro jejich rešerši představovaly z velké části podněty, v nichž diváci kritizovali mechanismy kvízů, funkčnost telefonních linek či profesní kvalitu ezoteriků. Celkem
bylo do analýzy zahrnuto 39 záznamů vybraných náhodně tak, aby reprezentovaly šíři televizních
programů a časů ve vysílání. Na některé z nich se Rada zaměřila na základě diváckých stížností.
Jednalo se o ezoterické bloky, jejichž odvysílání částečně spadalo mimo sledované období, tedy
od 7. února do 19. dubna 2018.
Během tohoto období poskytovala společnost Barrandov Televizní Studio a.s. prostor ve vysílání firmě TelemediaInteracTV Ltd., tedy zadavateli bloků Linka lásky, Eroskop a Zavolej a vyhraj.
Na programu BARRANDOV PLUS byla vysílána služba Eroskop, na programech Televize Barrandov
a KINO BARRANDOV služba Linka lásky. Současně se Linka lásky objevovala i na programu JOJ
Family provozovatele Magical roof s.r.o. Tyto služby patří do kategorie interaktivních soutěží, prezentovaných na webu pod jednotícím názvem Rychlá hra. Kromě nich se na programech Televize
Barrandov, KINO BARRANDOV a také Barrandov Family vyskytoval i interaktivní teleshoppingový
blok Klenot TV, určený k přímé nabídce šperků. Hra Zavolej a vyhraj, sloužící k popularizaci služby
generování loterijních čísel, se v průběhu sledovaného období objevila na stanici JOJ Family.
Druhou skupinou televizních programů jsou kinoSvět, Rebel a RELAX. Všechny tři programy vysílaly v daném čase oba dva typy interaktivních služeb – soutěžní pořad IQ kvíz a ezoterické služby
Vědmy radí a Poznej svůj osud. Tyto teleshoppingové bloky nemají stejného zadavatele, IQ kvíz
provozuje DOCENDO s.r.o. a Vědmy radí spolu s Poznej svůj osud firma Vědmy s.r.o. Rešerše ovšem ukázala, že se jedná o společnosti se stejnou adresou a totožným jednatelem, který spolu
s těmito službami provozuje pod firmou LUXUSSTORE s.r.o. i interaktivní teleshopping Luxusstore,
zaměřený na prodej šperků a vysílaný taktéž na výše uvedených televizních kanálech. Přehledně je
seznam analyzovaných bloků včetně základních specifikací uveden v následující tabulce.
LINKA
LÁSKY

KINO BARRANDOV
Televize Barrandov
JOJ Family

denně po poledni
každou středu a neděli kolem
sedmé ráno
všední dny v podvečer,
o víkendu dopoledne

Barrandov Televizní
Studio a.s.
Barrandov Televizní
Studio a.s.
Magical roof s.r.o.

EROSKOP

BARRANDOV PLUS

denně kolem půlnoci

Barrandov Televizní
Studio a.s.

ZAVOLEJ A
VYHRAJ

JOJ Family

všední dny v podvečer,
o víkendu dopoledne

Magical roof s.r.o.

IQ KVÍZ

Rebel

denně kolem půlnoci

Digital Broadcasting
s.r.o.

TelemediaInteracTV
Ltd.
TelemediaInteracTV
Ltd.
TelemediaInteracTV
Ltd.
TelemediaInteracTV
Ltd.
TelemediaInteracTV
Ltd.
DOCENDO s.r.o.
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LINKA
LÁSKY

KINO BARRANDOV
RELAX

VĚDMY
RADÍ

kinoSvět

denně kolem půlnoci

Rebel

nahodile

RELAX

kinoSvět
POZNEJ
SVŮJ
OSUD

denně po poledni
denně kolem druhé hodiny
ráno

RELAX

dvakrát denně (po poledni
a kolem půlnoci)
ve všední dny dvakrát (ráno
kolem sedmé a hodinu před
půlnocí), o víkendu hodinu
před půlnocí
nepravidelně, ve čtvrtek po
poledni

Barrandov Televizní
Studio a.s.

TelemediaInteracTV
Ltd.

TP Pohoda s.r.o.

DOCENDO s.r.o.

Československá filmová
společnost, s.r.o.
Digital Broadcasting
s.r.o.

DOCENDO s.r.o.
Vědmy s.r.o.

TP Pohoda s.r.o.

Vědmy s.r.o.

Československá filmová
společnost, s.r.o.

Vědmy s.r.o.

TP Pohoda s.r.o.

Vědmy s.r.o.

Cílem monitoringu bylo popsat aktuální stav těchto teleshoppingových služeb v uvedeném období, jejich výskyt na obrazovkách a soulad se zákonem na úrovni jednotlivých částí vysílání, který
byl v minulosti u podobných sdělení posuzován jako značně problematický.
V kategorii tzv. „soutěžních pořadů“ byly monitorovány bloky Linka lásky, Eroskop, IQ kvíz a Zavolej a vyhraj. První tři charakterizoval především herní mechanismus, v rámci něhož moderátorka
ve studiu zadala úkol divákům a současně je vybízela k zodpovězení na speciálně zpoplatněném
telefonním čísle. Služba Zavolej a vyhraj byla prezentována jako náhodné generování loterijních
čísel s možností vyhrát v televizním kvízu. Ve všech blocích analytici nalezli nejasnosti týkající se
obchodních podmínek, na jejichž základě přijali usnesení s žádostmi o vysvětlení. Nejmarkantněji byly nedostatky zřetelné ve službě Zavolej a vyhraj, jejíž zadavatel TELEMEDIA INTERACTV
PRODUCTION HOME LIMITED byl dotázán, k jakému účelu slouží uvedená telefonní linka, jelikož
ji moderátorky v různých sděleních prezentovaly odlišně. O vysvětlení byl požádán stejný zadavatel i v souvislosti s pravidly Linky lásky a Eroskopu. Dotazovaný subjekt ve stanovené lhůtě 30 dní
vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady jiným způsobem nereagoval. Z toho důvodu rozhodla Rada
na svém 17. zasedání uložit společnosti pořádkové pokuty podle ustanovení § 137 odst. 2 správního
řádu. Případy nebyly do konce roku 2018 uzavřeny. Vysvětlení související s pravidly naopak podala
firma DOCENDO s.r.o., která je zadavatelem IQ kvízu. Rada se jí dotazovala na avizovanou maximální
délku hovoru, informace o „Caesarově šifře“ a mechanismus rychlého přepojování. S vyjádřením se
Rada seznámila bez dalších kroků.
V obchodních sděleních obou zadavatelů analýza odhalila možná porušení zákona o reklamě.
Dvakrát bylo zahájeno řízení o přestupku z moci úřední v případě bloku Linka lásky. V jeho vydání
ze dne 11. února 2018 analytici shledali možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o reklamě,
neboť teleshopping mohl být nekalou obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona
o ochraně spotřebitele, respektive písm. f ) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka teleshoppingu
v souvislosti se zavoláním do studia a zodpovězením hádanky několikrát explicitně uvedla, že diváci mají poslední šanci zavolat a využít interaktivní služby, čemuž nasvědčovaly i nápisy přítomné
na obrazovce. Soutěž však pokračovala další půl hodiny. Na základě jejích slov mohli diváci učinit
okamžité rozhodnutí, jež by za jiných okolností neučinili. Za stejný problém Rada zahájila řízení
o přestupku i v případě teleshoppingu Eroskop ze dne 15. února 2018. Další řízení o přestupku,
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týkající se vydání interaktivního kvízu Linka lásky 7. února 2018, bylo se zadavatelem zahájeno za
možné porušení § 2 odst. 3 zákona o reklamě. Dotyčný teleshopping na programu KINO BARRANDOV mohl být v rozporu s dobrými mravy. Moderátorka nepatřičně srovnávala získávání finančních prostředků z pracovní činnosti a potenciální výhru v interaktivním teleshoppingu. Opakovaně zesměšňovala diváky, kteří se rozhodnou jít do práce místo toho, aby zavolali na speciálně
zpoplatněnou linku, a vyvolávala dojem, že je získání výhry snadné a lepší než práce za účelem
obživy.
Se zadavatelem TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED bylo zahájeno řízení o přestupku rovněž za teleshopping Zavolej a vyhraj ze dne 16. dubna 2018, který mohl být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive klamavým konáním podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. Moderátorka
v souvislosti se zavoláním do studia uvedla, že je zapnuté rychlé přepojování a volající se mohou
okamžitě ocitnout ve studiu. Interaktivní hra přitom podle pravidel na webu fungovala tak, že diváci zavolali na telefonní číslo a po obdržení šesti tipů na čísla do loterie telefon zavěsili. Následně
byl na konci kola náhodně vybrán jeden z diváků matematickým algoritmem, nezáleželo tedy na
rychlosti, s jakou se lidé do studia dovolali.
Poslední řízení o přestupku z moci úřední se týkalo služby IQ kvíz zadavatele DOCENDO s.r.o. Moderátorka ve vydání ze dne 26. února divákům prezentovala úkol, v němž měli spočítat finanční obnos
zachycený v podobě mincí na obrázku. Splnění úlohy přitom spočívalo v takové podmínce, kterou
soutěžící nemohli odkrýt, neboť chyby na mincích, které se do konečného součtu neměly započítávat, nebylo možné identifikovat. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu učinit
obchodní rozhodnutí a zavolat na linku se zvýšenou sazbou, přestože reálně neměl šanci na výhru.
Rada provedla důkaz zhlédnutím záznamu a na 21. zasedání uznala zadavatele vinným dle § 2 odst. 1
písm. b) zákona o reklamě. Za přestupek byla pachateli uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.
Druhou kategorií analyzovaných teleshoppingových bloků byly tzv. ezoterické pořady, v nichž žena či
muž v roli věštce, numerologa, astrologa a podobných povolání nabízeli divákům ezoterické služby (např. čištění energií či výklad z karet). Podobně jako u soutěžních bloků si diváci často stěžovali na dlouhé přepojování do studia, které mělo za následek vysoké účty za telefon. Platí ovšem,
že Rada nemůže posuzovat korektnost uživatelských podmínek telefonické služby ani konkrétní
reklamace. Co naopak patří mezi její pravomoci, je posuzování případných nekalých obchodních
praktik a s nimi souvisejících tvrzení o zdravotním stavu volajících.
Na základě souhrnné analýzy Rada zahájila se zadavatelem Vědmy s.r.o. několik řízení o přestupku z moci úřední za vydání teleshoppingu Vědmy radí ve dnech 26. ledna, 21. a 26. března 2018.
Ve všech případech mohly přítomné moderátorky svým chováním u diváků podpořit zanedbání
odborné diagnostiky a podcenění zdravotních problémů, s nimiž se volající ženám svěřili. Kromě
toho moderátorky taktéž proklamovaly léčebné účinky doplňkových produktů, jako jsou např. nosiče CD s meditační hudbou. Řízení byla zahájena pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
o reklamě, jelikož teleshoppingové bloky mohly být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy
1 k tomuto zákonu.
Předmětem analýzy byl rovněž teleshoppingový blok uvozený názvem Poznej svůj osud zadavatele
Vědmy s.r.o. Ve vydáních ze dnů 28. prosince 2017 a 11. ledna 2018 na programu RELAX bylo opět
shledáno možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o reklamě. Moderátorka Annie předkládala
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své dojmy ze zdravotního stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla podpořit zanedbání odborné
diagnostiky. Dopustila se však i jiných provinění. Ve vysílání 28. prosince 2017 analýza ukázala možný
výskyt agresivní praktiky dle § 5b odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Moderátorka mohla v jedné z volajících žen vyvolat nepřiměřený strach o její zdraví a přimět ji k vynaložení nemalé finanční
částky na osobní sezení. Se subjektem bylo zahájeno řízení i za to, že zadal teleshopping, který mohl
být v rozporu s dobrými mravy. Moderátorka nepatřičně urážela volající divačku, která si přála znát
svoji budoucnost, prohlásila o ní, že je negativní a naštvaná, a zpochybnila, že by ženu někdo mohl
milovat. Rada dále zahájila řízení o přestupku týkající se vysílání teleshoppingu 11. ledna 2018, který
mohl být agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Moderátorka několikrát na adresu otce jedné z divaček zopakovala, že se muž špatně léčí a že pokud chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít speciálně zpoplatněnou audiotextovou službu následující
týden, kdy bude kartářka diagnostikovat karmu.
V souvislosti s výše popsanými obchodními sděleními Rada přistoupila také k upozornění na porušení zákona. Provozovatel televizního vysílání, TP Pohoda s.r.o., byl ve dvou hromadných usneseních
upozorněn na porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, tedy porušení povinnosti nezařazovat
do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví, a to jednak za bloky Vědmy
radí, odvysílané 26. ledna, 21. března a 26. března 2018 na programu RELAX, a dále za bloky Poznej
svůj osud, odvysílané 28. prosince 2017 a 11. ledna 2018 na programu RELAX.
Na základě souhrnného monitoringu teleshoppingových bloků Rada na 10. zasedání v roce 2018
zahájila celkem 14 řízení o přestupku z moci úřední, dvakrát upozornila na porušení zákona a přijala
čtyři usnesení s žádostí o vysvětlení. Řízení týkající se ezoterických pořadů Vědmy radí a Poznej svůj
osud byla posléze na žádost obviněného spojena do jednoho. Společné řízení nadále probíhá, případ
nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

REVIZE SMĚRNICE AVMS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/13/EU o koordinaci některých právních
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách) je základem harmonizované celoevropské mediální legislativy všech členských států EU. Určuje společné základní parametry služeb televizního
vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. V letech 2016 až 2018 byl regulační rámec podroben nové revizi, a to s ohledem na vývoj trhu, technologií a na regulační praxi. Revize
směrnice byla schválena v listopadu 2018 a publikována jako Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/1808 dne 14. listopadu 2018.
Základem pozměněné směrnice bude i nadále minimální harmonizace. Snahou je však dosáhnout vyšší míry harmonizace posílením nezávislosti regulačních orgánů audiovizuálních služeb.
To představuje důležitou novinku vzhledem ke klíčové úloze regulačních orgánů audiovizuálních
služeb při utváření a zachovávání vnitřního trhu. Navíc má velmi důležitou úlohu při zajišťování plurality médií. Tento návrh formálně ustanovuje skupinu evropských regulačních orgánů pro
audiovizuální mediální služby (ERGA) a posiluje její úlohu tím, že jí ukládá více úkolů v oblasti
poskytování poradenství a pomoci Komisi při důsledném provádění směrnice ve všech členských
státech.
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Zásada země původu pro poskytovatele mediálních služeb je zachována a posílena zjednodušením pravidel určujících, která země má příslušnost, a zlepšením mechanismů odchylek v případech výjimek.
Pokud jde o ochranu nezletilých osob, stanoví revidovaná směrnice sblížení norem ochrany pro
televizní vysílání a služby na vyžádání. Požaduje, aby pořady, které by mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly
běžně možnost vidět nebo slyšet. To platí bez ohledu na to, zda jsou tyto pořady vysílány prostřednictvím televizního vysílání nebo poskytovány poskytovateli mediálních služeb na vyžádání.
Revidovaná směrnice vytváří rovnější podmínky při podpoře evropských děl tím, že ukládá službám na vyžádání povinnost vyhradit ve svých katalozích alespoň 20 %podíl evropským dílům
a zajistit jejich dostatečné zdůraznění. Umožňuje členským státům, aby stanovily finanční příspěvky (přímé investice či dávky přidělené vnitrostátním filmovým fondům) na služby na vyžádání,
které spadají do jejich pravomoci, a za určitých podmínek i na služby, které jsou usazeny v jiném
členském státě, ale zacílené na jejich vnitrostátní publikum.
Nová úprava si klade za cíl dosažení rovnováhy mezi konkurenceschopností a ochranou spotřebitele. Na jedné straně zavádí větší flexibilitu všech audiovizuálních mediálních služeb ve vztahu
k umístění produktu a sponzorství a zvýšenou flexibilitu televizního vysílání. Hodinové omezení se
nahrazuje denním omezením reklamy v době mezi 7:00 a 23:00 na 20 %. Filmy vytvořené pro televizi, kinematografická díla a zpravodajství by mohla být přerušena častěji a byly by přípustné samostatné šoty. Budoucí směrnice na druhou stranu rovněž posílí opatření na ochranu nezletilých
osob před nevhodnými audiovizuálními obchodními sděleními týkajícími se potravin s vysokým
obsahem tuku, soli/sodíku a cukrů a alkoholických nápojů.
Velmi významným novým prvkem směrnice je rozšíření její působnosti tak, aby v určitých ohledech
zahrnovala i služby platforem pro sdílení videonahrávek, které nenesou redakční odpovědnost za
obsah, který uchovávají, ale které takový obsah prostřednictvím různých prostředků uspořádávají.
Pozměněná směrnice by zavedla povinnost členských států zajistit, aby poskytovatelé platforem
pro sdílení videonahrávek v rámci své odpovědnosti zavedli, nejlépe prostřednictvím koregulace,
vhodná opatření, která by chránila nezletilé osoby před škodlivým obsahem a všechny občany
před podněcováním k násilí nebo nenávisti.
Členské státy mají nyní k transpozici do vnitrostátních právních předpisů 21 měsíců. Rada se stejně
jako v uplynulém období, kdy se připravovala revize, bude aktivně účastnit procesu implementace
nových pravidel, a to jak na vnitrostátní úrovni ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dotčenými
subjekty, tak na evropské úrovni v rámci ERGA, ve spolupráci s Evropskou komisí a jednotlivými
členskými státy v rámci posílené přeshraniční spolupráce.

PROVOZOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ TV VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Rada v průběhu roku 2018 jako jednu ze svých prioritních oblastí intenzivně zkoumala a monitorovala nové způsoby šíření televizního vysílání a upozorňovala provozovatele na povinnost mít
platnou licenci k provozování televizního programu bez ohledu na technologii, kterou je šířen.
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V souvislosti s fenoménem HbbTV vyvstaly mimo jiné i otázky, zda a nakolik veřejnost zná tuto
platformu a jestli ji využívá, a proto Rada vypracovala podrobný analytický materiál, který doplnila
o zadání sociologického výzkumu
Z analytické činnosti Rady dle zjištění v roce 2018 vyplynulo, že dominantní úlohou platforem
HbbTV je zpřístupnění archivů odvysílaných pořadů. Aplikace HbbTV tím slouží jako alternativní
přístup k audiovizuálním mediálním službám na vyžádání. Díky HbbTV tak dochází k propojení
lineárního a nelineárního obsahu. Z pohledu regulace nebyly shledány žádné jevy, které by zavdávaly příčinu k posouzení z hlediska jejich legitimity.
Ve vztahu k zákonu o vysílání, pokud jde o provozování vysílání prostřednictvím nových technologií, je možno oproti předchozímu období konstatovat pouze jednotlivá porušení. V oblasti
šíření vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů Rada v průběhu roku 2018 řešila
dva případy neoprávněného vysílání, které spočívalo v poskytování převzatého vysílání televizních programů online bez platné registrace. Je patrné, že pokud jde o šíření televizních programů
prostřednictvím YouTube, zde již panuje mezi provozovateli vysílání větší jistota ohledně požadavků regulace a nebyly zaznamenány žádné excesy. Nejzajímavější kauzou v této oblasti bylo
pravděpodobně šíření lineárních televizních programů prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, k jejichž obsahu bylo možné se dostat skrze platformu HbbTV. Rada v takovém případě
v souladu s evropskou legislativou konstatovala, že veškeré lineární televizní vysílání spadá do
působnosti zákona a není možné jej provozovat bez oprávnění. Dotyčného provozovatele sankcionovala a následně své rozhodnutí obhájila před správním soudem prvního stupně.

NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ A JEJÍ DOPADY NA PROVOZOVÁNÍ		
ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Rada jako ústřední správní úřad dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání, mimo jiné také na povinnosti provozovatelů, ke kterým došlo v důsledku
přijetí novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Předmětná novela zavedla zákaz provozování
vysílání pro všechny veřejné funkcionáře, jejichž kompletní výčet je obsažen v § 2 odst. 1 tohoto
zákona, a přinesla také některé změny v zákoně o vysílání.
Jedná se především o ustanovení § 4a zákona o střetu zájmů, které stanoví, že veřejný funkcionář
nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku. V případě, že
tomu tak je, je dotčený subjekt povinen tuto činnost ukončit bez zbytečného odkladu; nejpozději
do 60 dnů od vzniku funkce. Dle přechodných ustanovení novely se zákazy a omezení podle § 4a
zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahují na
veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto
ustanovení, tj. před 9. 2. 2017.
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V důsledku této novelizace je nově v zákoně o vysílání stanovena, jako jeden z předpokladů pro
účast v licenčním řízení, podmínka, že žadatel není veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnickou osobou,
jejímž je takový veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou. V případě, že se
provozovatel, či společník nebo člen obchodní společnosti provozovatele, stane veřejným funkcionářem, je mu novelizovaným zněním ustanovení § 21 odst. 6 a 7 umožněno převést z těchto
důvodů svůj podíl ve společnosti provozovatele i před uplynutím lhůty pěti let od udělení licence.
Jinak je skutečnost, že se provozovatel, nebo jeho člen, resp. společník či ovládající osoba, stal veřejným funkcionářem, důvodem pro bezpodmínečné odnětí licence dle nového ustanovení § 63
odst. 1 písm. d) zákona o vysílání.
Vzhledem k tomu, že veřejní funkcionáři nesmí být nejen provozovateli nebo členy společností
provozovatelů, ale nesmí být ani ovládající osobou, požádala Rada ohledně možností zjišťování
ovládajících osob o stanovisko Ministerstvo spravedlnosti. Rada ve své žádosti o stanovisko uvedla, že ovládající osoba může být de facto kterákoli osoba ve vlastnické struktuře, která má na společnost provozovatele, kterou například prostřednictvím jiných obchodních společností vlastní,
rozhodující vliv. Takovou osobu, pokud není přímo provozovatelem či jeho společníkem, nemá
Rada ve značném množství případů možnost zjistit, neboť jí zákon neumožňuje sledovat změny
i v dalších stupních vlastnické struktury provozovatele. Zejména je tomu tak v případech, kde se
vyskytují akciové společnosti se zaknihovanými akciemi. Rada tak z uvedených důvodů nemá dle
svého názoru dostatečné možnosti v rámci řízení např. o změnách ve společnostech kontrolovat
dodržování zákazu stanoveného zákonem o střetu zájmů, ani účinně bránit jeho porušování.
Ministerstvo spravedlnosti ve svém stanovisku konstatovalo, že v rámci své dozorové a rozhodovací činnosti ve věcech týkajících se dodržování a naplňování ustanovení § 4a zákona o střetu
zájmů, resp. prověřování, není-li korporace-provozovatel ovládanou osobou, a když, tak kým je
ovládána a není-li tento veřejným funkcionářem, může Rada využívat sbírku listin. Ve stanovisku
se připouští, že v praxi mohou nastat komplikace zejména v těch případech, kdy ovládající osoba
je zahraniční právnickou osobou řídící se cizím právem, ve kterém neexistuje obdobná povinnost.
Dále pak mohou v praxi nastat další situace, kdy nelze ovládající osobu spolehlivě zjistit, neboť
současný řád neposkytuje účinné právní nástroje.
Rada se aktivně snaží působit v předmětné oblasti zejména preventivně. Vzhledem k tomu, že
v říjnu tohoto roku proběhly komunální a senátní volby, mohlo také dojít ke změnám vlastnických
struktur provozovatelů vysílání. Z toho důvodu Rada opět písemně upozornila všechny provozovatele vysílání na omezení, která ze zákona o střetu zájmů vyplývají, tak aby bylo možné efektivně
přecházet situacím, kdy by se provozovatelé v důsledku voleb mohli dostávat do rozporu se zákonem. Pro úplnost nutno dodat, že v roce 2018 došlo k několika převodům obchodních podílů
ve společnostech, kde se společník stal veřejným funkcionářem, a to zcela v souladu s příslušnými
právními předpisy.

DIGITALIZACE ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Problematiku digitalizace rozhlasového vysílání (po usnesení vlády č. 730 ze dne 24. srpna 2016,
jímž byl schválen materiál Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu) zaštiťuje
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nově ustanovená komise k digitalizaci rozhlasu (pod gescí Ministerstva kultury), jejímž členem je
mimo jiných také Rada. Zástupci Rady se účastní jednání komise. Rada pro její jednání připravila
podkladový materiál k možným postupům a dopadům při různých variantách digitálního a analogového vysílání.
Významnou komplikací pro činnost této komise v roce 2018 představovala šetření podnětu a stížnosti Asociace provozovatelů soukromého vysílání. Podnět byl podán ve věci možného protisoutěžního jednání Českého telekomunikačního úřadu a/nebo Českého rozhlasu v oblasti zemského
digitálního rozhlasového vysílání, a to před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (šetření bylo
ukončeno v srpnu 2018 bez dalšího nálezu). Dále byla stejným subjektem podána k Evropské komisi stížnost týkající se poskytnutí údajné státní podpory ve prospěch Českého rozhlasu zejména
v souvislosti se zahájením experimentálního digitálního vysílání ČRo podle Návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a spuštěním programu Český rozhlas Plus v pásmu FM
a s tím spojeným snížením pokrytí celoplošnými programy ČRo dle zákona (95 %obyvatel České
republiky). Šetření této stížnosti do konce roku 2018 ukončeno nebylo, což vnáší značnou nejistotu do dalšího postupu komise.
Možné postupy a dopady digitalizace rozhlasového vysílání Rada prezentovala taktéž v rámci své
konference Mediální reflexe 2018, kdy se této oblasti věnoval jeden celý blok. V něm Rada zejména upozornila na možné nebezpečí spočívající v odkládání rozhodnutí o digitalizaci rozhlasového
vysílání. Pokud k tomuto rozhodnutí nedojde v nejbližších letech, bude třeba novelizovat zákon
o vysílání tak, aby se předešlo situaci, kdy po vypršení data 10. října 2025 nebude rozhodnuto o digitálním vysílání a skončí platnost všech licencí k analogovému rozhlasovému vysílání. Prezentace
Rady je umístěna v přílohách této výroční zprávy.

STÍŽNOSTI DIVÁKŮ A POSLUCHAČŮ
Velký podíl stížností tvořily – tak jako v předchozích letech – stížnosti, které se zcela vymykaly pravomoci Rady, jako například stížnosti na placení koncesionářských poplatků, skladbu programů či
dramaturgii. Stejně tak se opakovaly stížnosti na údajnou neobjektivitu a nevyváženost či možné
ohrožení dětí a mladistvých apod. Rovněž se však objevilo několik velkých tematických okruhů
stížností, které byly zcela nové, neboť se týkaly referování o aktuálních událostech či zcela nových
fenoménech.
Pokud jde o stížnosti, které se v posledních letech opakují, stále platí, že pokud jde o vztah k Radě,
mají diváci a posluchači mnohdy zcela nereálná očekávání. Rada divákům opakovaně vysvětluje,
že není a nemůže být orgánem, který by předem schvaloval podobu vysílání. Takové počínání by
bylo cenzurou, která je nepřípustná.
Rada také nevykonává dohled nad provozovateli vysílání nad rámec povinností, jež jí stanovuje
zákon o vysílání. Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu
lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.
Rada provádí zpětně monitoring vysílání, a to jak na základě interního systému kontroly vysílání (všech typů vysílání), tak na základě konkrétních diváckých stížností. Podrobně je metodika
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monitoringu popsána ve výročních zprávách Rady, které jsou v plném znění dostupné na webu
Rady www.rrtv.cz. Rada rovněž na svých webových stránkách v sekci „Otázky a odpovědi“ poskytuje vysvětlení v případě nejčastějších témat, jež jsou předmětem stížností, viz: http://www.rrtv.
cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/index.htm. Přesto se velká část dopisů týká právě těchto
témat.
Stížnosti diváků
Rada dostávala i v roce 2018 stížnosti na přílišnou hlasitost reklamních bloků oproti ostatnímu
vysílání, což je problematika, která od 1. června 2013 spadá do kompetence Rady. Tehdy nabyla
účinnosti zákonná úprava omezující hlasitost zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení
sponzora v televizním vysílání. Divácká veřejnost však zpravidla nesprávně interpretuje ustanovení zákona, kterým byla stanovena omezující hlasitost obchodních sdělení. Diváci ve svých podáních vycházejí z předpokladu, že veškeré televizní vysílání by mělo mít stejnou úroveň hlasitosti.
To však zákon neukládá. Zákon pamatuje pouze na hlasitost reklamy a dalších obchodních sdělení. V důsledku tak v některých případech může přetrvávat pocit diváka, že reklama je ve vysílání
příliš hlasitá, a to zejména tehdy, kdy je reklama vložena do pořadu, který je vysílán tišeji.
Diváci se také průběžně tázali na vysvětlení nynějšího vysílání reklamy / sponzorských vzkazů
na programech České televize, neboť nerozlišovali mezi reklamou, která je na programech ČT1
a ČT24 zakázána, a vysíláním informace o sponzorování pořadu nebo programu, což zákon nadále umožňuje. Je nicméně pochopitelné, že běžný divák nemusí rozlišovat rozdíl mezi reklamním
obsahem a sponzorským vzkazem. Některá označení sponzora svou stopáží, dynamickým ztvárněním a obsahem detailně informujícím o charakteru a vlastnostech produktů a služeb sponzora
skutečně značně připomínají reklamu. Minimální rozeznatelnost mezi obsahem reklamy a sponzorským vzkazem je nicméně trendem, který byl aprobován soudy, a nelze jej ze strany Rady ovlivnit. Tato problematika minimální rozeznatelnosti se navíc netýká jen České televize, ale většiny
provozovatelů vysílání. Rada o tomto jevu už v roce 2014 informovala Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu České republiky.
Stěžovatelé také poukazovali na přílišné množství reklam v televizním vysílání. Čas vyhrazený reklamám je zákonem o vysílání stále stejně omezen na 12 minut v každé vysílací hodině. Dodržování reklamních limitů Rada pravidelně kontroluje. V případě, že je zjištěno překročení limitu, je
přistupováno k sankci. Limity jsou však překračovány jen výjimečně. Pocit diváků z nadměrného
množství reklamy bývá často způsoben tím, že diváci jako reklamu interpretují i upoutávky provozovatele. Ty však do zákonných limitů zahrnovat nelze.
Mezi časté stížnosti diváků také stále patří dlouhé čekání na přepojení do studia, které má za následek vysoké účty za telefon, v případě z pohledu diváků pořadů „soutěžních“, ve své podstatě
však teleshoppingových, u nichž je přítomna interaktivní telefonická složka. Divákům je obvykle
předložena hádanka k řešení (obrázek, číselný rébus apod.) a jsou opakovaně vyzýváni, aby zavolali do studia správnou odpověď a vyhráli tak jistý finanční obnos, který bývá během soutěže postupně navyšován. Poskytování služby je prováděno v přímém přenosu. Odhalení přesného mechanismu fungování interaktivní složky těchto pořadů však není v možnostech Rady. Rada vždy
konstatovala, že v rámci jejích pravomocí je problém nepostižitelný. Rada může při řešení případu
poskytnout součinnost formou zadokumentování a analýzy obsahu vysílání (tj. analytického popisu), ale nemůže posuzovat korektnost všeobecných uživatelských podmínek telefonické služby, které jsou zveřejněny na internetu, či korektnost provozu této telefonické služby, natožpak
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jednotlivého případu použití telefonické služby určitým telefonujícím divákem, a nad rámec své
pravomoci porovnávat způsob poskytnutí telefonní služby s obsahem vysílání. Rada nemůže konat mimo svou pravomoc.
Pokud jde o stížnosti na jevy, které pod pravomoc Rady patří, i nadále jsou v tomto ohledu stálicemi stížnosti na údajnou neobjektivitu či nevyváženost nějakého pořadu či reportáže. Objevovaly
se též stížnosti na pořady, které byly údajně nevhodné dětem, a to pro obsah násilných či erotických scén. V obecné rovině lze uvést, že jak objektivitě a vyváženosti, tak ochraně dětí a mladistvých ve vysílání věnuje Rada dlouhodobě značnou pozornost. Naprostou většinou bylo ovšem
monitoringem zjištěno, že se o porušení zákona nejednalo.
V souvislosti se stížnostmi tohoto typu (nevhodnost pořadu dětem) Rada divákům doporučuje
web Děti a média, viz http://www.detiamedia.cz/, projekt vzniklý pod záštitou Rady, který slouží
jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout
pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.
Na těchto stránkách je možné se seznámit i s konkrétními případy, v nichž Rada uložila sankci za
možné ohrožení dětských diváků.
Divákům opětně vadily i vulgarismy, na které často upozorňovali. V odůvodněných případech
Rada vydala upozornění na porušení zákona.
Pokud jde o „nové fenomény“, nejvíce zájmu vzbudila témata, která se nějakým způsobem dotýkala politických událostí. V případě odvysílání kontroverzních námětů zpravidla následovala někdy
až záplava kritických diváckých stížností, nezřídka požadujících personální změny či zákazy vysílání.
Nepochybně největší „kauzou“ roku 2018 se z hlediska diváckých stížností staly pořady Jaromíra
Soukupa, vysílané na programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.
Na tyto pořady dostávala Rada průběžně velké množství stížností. Dle diváků moderátor soustavně porušoval zásady objektivity a vyváženosti.
Analytické výstupy Rady daly řadě stížností diváků za pravdu. V průběhu roku 2018 byl provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. opakovaně upozorněn na porušení zásad objektivity a vyváženosti, resp. na porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace pro svobodné
vytváření názorů.
V případě pořadu Moje zprávy, vysílaného na programu Televize Barrandov, který nahradil dřívější
pořad Naše zprávy, diváci kritizovali samotný formát pořadu a zpochybňovali, že je pořad možno
definovat jako zpravodajský. Rada tento divácký předpoklad potvrdila a rozhodla upozornit provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. na porušení podmínek licence, kterého se dopustil tím,
že v období od 29. října do 2. listopadu 2018 na programu Televize Barrandov nevysílal zpravodajství – denní zpravodajský přehled, který měl být do vysílání zařazován několikrát denně. V uvedeném období byl do vysílání jednou denně nasazen pořad, jehož název sice zněl Moje zprávy,
ale za zpravodajský formát ho nelze považovat, protože primárně neinformuje, nepodává zprávy,
tj. faktografické informace o aktuálních událostech, což je zřejmé z obsahu prezentovaných sdělení, jejich subjektivního zpracování, z faktu neoddělování informací od názorů a komentářů, a dále
z neaktuálnosti témat, popírající princip denního zpravodajského přehledu, který je výslovně uveden v licenčních podmínkách. Provozovatel zároveň porušil i základní programovou specifikaci
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programu Televize Barrandov, která program definuje jako plnoformátový. Každý plnoformátový
program musí nabízet rovněž zpravodajské pořady.
Pokud jde o nepolitická témata, několik diváckých stížností (mj. Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR) shodně poukázalo na pořad Linka 112, který dle nich poskytuje zavádějící pohled
na fungování linky 112 a může tak být ve svém důsledku nebezpečný. Rada shledala, že se jedná
o pořad dramaticko-zábavního typu, který prolíná jednotlivé žánry televizních pořadů a záměrně
osciluje mezi jejich charakteristickými znaky, a to včetně žánru reality show a „hraného“ dramatického pořadu. Pořad tedy není pořadem zpravodajským ani politicko-publicistickým, nevztahují
se tak na něj zásady objektivity a vyváženosti, resp. povinnost, aby divák nebyl záměrně uváděn
v omyl. Z hlediska působnosti Rady tudíž neexistují možnosti, jak proti takovému pořadu z hlediska údajného klamání veřejnosti zasáhnout.
Řada stížností poukázala na film Prezident Blaník, odvysílaný dne 8. dubna 2018 od 20:15 hodin
na programu ČT1. Jde o celovečerní film, vycházející z internetového seriálu o excentrickém lobbistovi jménem Tonda Blaník, jehož postava je aluzí na některé negativní jevy tuzemské politické
scény. Děj je založen na fikci, že Blaník se chce stát prezidentem. Diváci považovali film obecně za
nevkusný, neuctivý k prezidentským kandidátům atd. Z hlediska zákona ovšem není možno hodnotit úroveň politické satiry (přecházející v crazy komedii). Je to tvůrčí styl, který se vyprofiloval
už u internetové série a byl jen přenesen do filmové podoby. Mimořádná byla ovšem frekvence
vulgarismů, neboť řeč hlavního protagonisty se z nich prakticky výhradně skládá; Rada proto provozovatele upozornila na porušení zákona.
Diváci také poukazovali na zpravodajský příspěvek odvysílaný dne 29. května 2018, ve kterém
měl provozovatel informovat o osvobození aktivisty Tommyho Robinsona. Toto tvrzení diváci
označovali za nepravdivé. Monitoringem bylo zjištěno, že příspěvek byl součástí interaktivního
zpravodajského pořadu 90´ ČT24, který byl odvysílán na programu ČT24 dne 29. května 2018 od
20:00 hodin. Příspěvek s názvem Trest pro aktivistu Robinsona zrušen byl zařazen v 21:07 hodin,
a to v rámci přehledu krátkých čtených zpráv referujících o zahraničním dění. Lze tedy předpokládat, že zveřejněné informace byly kompletně převzaté. Bylo zjištěno, že příspěvek skutečně obsahoval vytýkanou chybu. Dále však bylo zjištěno, že provozovatel o dva dny později připustil, že
odvysílal chybnou informaci, a uvedl věc na pravou míru. Česká televize sledovala případ i později,
na programu ČT24 se mu věnovala v pořadech Události, komentáře ze dne 31. května 2018 a Newsroom ze dne 3. června 2018 (příspěvek Jak zachovat presumpci neviny obviněných u soudu).
V lednu 2018 Rada projednala několik stížností na díly z dokumentárního cyklu Zapomenutí vůdci,
týkající se osoby Lavrentije Beriji. Pořad stěžovatelé považovali za hrubě zkreslující a popírající historickou skutečnost. Rada rozhodla upozornit provozovatele Česká televize na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání. K porušení zákonné povinnosti došlo odvysíláním pořadů
Zapomenutí vůdci: Lavrentij Berija 1/2 dne 10. prosince 2017 od 13:55 hodin na programu ČT2
a Zapomenutí vůdci: Lavrentij Berija 2/2 dne 17. prosince 2017 od 14:50 hodin na programu ČT2.
Oba pořady, které je možné považovat za souvislé dílo, vyzdvihují Berijovy „manažerské“ úspěchy
i charakter, ve světle čehož dochází k bagatelizaci zejména jeho účasti na zatýkání, popravách
a stranických čistkách během tzv. Velkého teroru nebo jeho role iniciátora deportací kavkazských
národů. Berijův podíl na represích je též prezentován jako něco, čemu se nemohl ve své funkci
vyhnout, nicméně tak činil s přemáháním. Tím de facto dochází k omlouvání Berijových činů, které
lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho
rehabilitace.
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Rada také obdržela celou řadu diváckých stížností, které se týkaly reportáže o palestinském školství. Předmětná reportáž, i s úvodem dlouhá cca 1 minutu, byla odvysílána 8. září 2018 na programu ČT :D v rámci zpravodajského pořadu Zprávičky, určeného dětem. Tématem byly finanční
problémy v palestinských školách, kterým letos nepřispěly USA. Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst.
3 zákona o vysílání, neboť reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy.
Stížnosti posluchačů
Jako i v předchozích letech, významná část posluchačských podnětů se netýkala oblastí, které
spadají do kompetence Rady. Jednalo se především o stížnosti týkající se dramaturgie Českého
rozhlasu, ať už co se výběru hudby, skladby pořadů, volby jazyka nebo personálního obsazení
týče. Tyto stížnosti Rada postupuje Radě Českého rozhlasu a stěžovatelům ve své odpovědi ozřejmuje rozsah svých pravomocí.
Jen tři stížnosti nespadající do kompetence Rady se týkaly vysílání provozovatelů s licencí, přičemž
se jednalo o stížnosti na dramaturgii vysílání. Také v těchto případech Rada posluchače seznámila
se svými pravomocemi.
Relevantní podněty se nejčastěji týkaly dodržování dvou zákonných povinností, a to zachování
objektivity a vyváženosti vysílání (tedy § 31 odst. 2 a 3 zákona o vysílání) a ochrany dětí a mladistvých (tedy § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání). Za jejich porušení Rada uložila provozovateli
vysílání ze zákona po jednom upozornění na porušení zákona.
V souvislosti s objektivitou a vyvážeností se Rada zabývala také stížností na sérii reportáží o pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez právního důvodu, která byla odvysílaná na programu Český rozhlas Radiožurnál na konci roku 2017. Rada zahájila s provozovatelem řízení, ve
kterém dospěla k závěru, že provozovatel se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání tím,
že nedošlo k dostatečné objektivní prezentaci problematiky. Jednalo se zejména o nevhodně zvolenou formu pořadu, který byl rozprostřen do několika pokračování v průběhu více dní, kdy mezi
tvrzeným neoprávněným pobíráním dotací a adekvátní reakcí dotčeného subjektu uběhla delší
doba, čímž vzrostla pravděpodobnost, že původní posluchač neměl možnost vyposlechnout si
i odpovídající argumentaci protistrany. Vzhledem ke skutečnosti, že za obdobné skutkové provinění nebylo ještě provozovateli vydáno upozornění na porušení zákona, bylo řízení zastaveno
a provozovatel byl v souladu se zákonem upozorněn na porušení zákona o vysílání.
V oblasti ochrany dětí a mladistvých se Rada mimo jiné zabývala stížností na pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky, který byl odvysílán na programu Český rozhlas 3 – Vltava. Rada upozornila na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kdy uvedený
pořad 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.
Několik stížností odkazovalo též k § 32 odst. 1 písm. c) a i), tedy podněcování k nenávisti a utvrzování stereotypních předsudků. V žádném z těchto případů však Rada neshledala, že by došlo
k porušení zákona.
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Rada také řešila šest případů (celkem 11 stížností), jež se týkaly vulgarismů ve vysílání. Rada provozovatele upozornila na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání ve třech z těchto případů,
z toho dvě upozornění směřovala k provozovatelům s licencí. Velkou mediální pozornost získala
kauza týkající se vysílání pořadu Ahoj! aneb Na počátku byla voda! dne 7. července 2018 na stanici Český rozhlas Vltava. Rada v této souvislosti obdržela velké množství korespondence, ve které
pisatelé stanici vyjadřovali podporu. Samotným případem se Rada zabývala na svém 14. zasedání,
kde konstatovala, že k porušení zákona nedošlo.
Až na jeden případ se stížnosti na domnělou neobjektivitu nebo nevyváženost týkaly pouze vysílání Českého rozhlasu, a to jak publicistických, tak zpravodajských pořadů. Ve zpravodajských
pořadech se nejčastěji jednalo o zřetelně oddělené informování od názorů v souladu se zákonem.
Podobně jako v loňském roce, ani tentokrát Rada nemohla než konstatovat, že v případě publicistických pořadů vysílaných provozovatelem ze zákona šlo o předestření spektra různých názorů,
a to i v souvislosti s kontroverzními tématy, jimž se provozovatel vysílání ze zákona může a má
věnovat. Ve svých odpovědích posluchačům se Rada snažila srozumitelně osvětlit důvody, proč
ten který publicistický obsah neshledala z hlediska zákona problematickým, jaké je přesné znění
zákona, či jakými pravomocemi Rada v těchto záležitostech disponuje. Stěžovatele tak například
informovala o tom, že není v její kompetenci posuzovat profesionalitu redaktorů.
Rada řešila také podněty týkající se etiky a vkusu. V těchto stížnostech posluchači například poukazovali na dehonestaci Rady, stěžovali si na údajnou propagaci alkoholu, neetické vyjadřování
o prezidentovi ČR a v jednom případě se posluchači nezdálo vhodné uvádět lékařské informace
o známém sportovci.
Statistika všech obdržených stížností/podnětů a dotazů
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

stížnosti/podněty
dotazy
celkem

1 133
128
1 261

1 148
121
1 269

866
101
967

1 552
179
1 731

1 873
183
2 056

VÝZNAMNÉ ROZSUDKY
Rada při své činnosti vychází, vedle příslušných právních předpisů, právních zásad a dosavadní
rozhodovací praxe, zejména ze soudní judikatury, tak, aby byla zachována konzistentnost rozhodovací činnosti správního úřadu a stabilní právní prostředí pro regulované subjekty. V průběhu
roku 2018 soudy opět vydaly několik desítek rozhodnutí ve sporech, které se týkaly Radou vydaných rozhodnutí nebo jejího správního postupu.
Mezi nejvýznamnější z nich patří nález Ústavního soudu ve věci objektivity a vyváženosti ve zpravodajství, obsáhle se zabývající možností omezení práva na svobodu projevu ze strany veřejné
moci. Podle Ústavního soudu by zákonná regulace objektivity a vyváženosti měla být uplatňována v podstatě jen v ojedinělých, celospolečensky závažných případech, a především by neměla
suplovat soukromoprávní prostředky ochrany; Ústavní soud rovněž seznal, že na veřejnoprávní
a komerční média je nutno klást odlišné kvalitativní nároky.
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Dále můžeme zmínit usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti ve věci spolku Unicampus, kde Ústavní soud shledal, že stěžovateli se nezdařilo doložit porušení ústavně zaručených
základních práv nebo svobod.
Mezi nejvýznamnější judikáty z roku 2018 patří též tři rozsudky Nejvyššího správního soudu ve
věcech tzv. soutěžních teleshoppingových bloků Sexy výhra a Kvíz, kdy Rada obhájila všechny tři
uložené pokuty za nekalé obchodní praktiky, na základě kterých divák mohl učinit spotřebitelské
rozhodnutí, jež by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby
sdělil odpověď, kterou považuje za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla
na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl reálně šanci na výhru.
Dále sem můžeme zařadit rozsudek Nejvyššího správního soudu ke skrytým obchodním sdělením, kde Rada prokázala sledování reklamního cíle ve prospěch služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a předmětem pořadu věcně nesouvisela, a zároveň tím došlo k uvedení diváků v omyl,
neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu nemajícím komerční charakter.
Konečně zaslouží zmínku rozsudek Městského soudu v Praze k neoprávněnému vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV, kde soud potvrdil závěr Rady,
že lineární zpřístupnění televizního vysílání skrze platformu HbbTV je provozováním televizního
vysílání a provozovatel je tak může provozovat pouze na základě řádně udělených a platných licencí. Tato vybraná soudní rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedena v kapitole C této výroční
zprávy.

STUDIE A VÝZKUMY ZPRACOVANÉ PRO POTŘEBY RADY
Studie Děti a rádio
V průběhu roku 2018 byl zadán a zpracován výzkum Děti a rádio, který měl za úkol zjistit, jaký
mají děti a dospívající vztah k rádiu. Výzkum, jejž zpracovala agentura IPSOS s. r. o., se zaměřil na
několik témat, která tento vztah mapují. Patřilo mezi ně zjištění míry poslechovosti rádia dětmi,
aktivity spojené s poslechem rádia a způsob jeho poslechu. Dále se zaměřil na znalost dětských
rádií, všeobecně nejoblíbenější rozhlasové stanice a vztah dětí a mladistvých k reklamě ve vysílání. Agentura ve výzkumu také zjišťovala, co tato skupina posluchačů považuje za největší výhody
a nevýhody rozhlasového vysílání.
Sběr dat proběhl v únoru 2018 pomocí online dotazování prostřednictvím strukturovaného dotazníku o délce deseti minut na panelu Populace.cz. Výzkum byl zaměřen na věkovou skupinu
6–18 let. Aby bylo zjevné, zda lze vypozorovat mezi jednotlivými věkovými skupinami rozdíly, byly
zvlášť posuzovány závěry pro děti a mladistvé ve věku 6–10 let, 11–14 let a 15–18 let.
Výzkum poskytl podrobný vhled do současného vztahu dětí k rozhlasovému vysílání. Výzkum
prokázal, že rozhlasové vysílání není dětmi a mladistvými přehlíženo, rádio poslouchá celkem
85 %dotázaných. Nejčastěji poslouchají rádio v autě – v odpovědích konstatovali, že jim pak cesta
lépe utíká. V autě jim ho pouští především rodiče, sami si ho pak častěji pouštějí ve svém volném
čase, při učení nebo před spaním. V mladším věku (6–14 let) rádio dětem obecně pouštějí častěji
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rodiče. Čím jsou děti starší, tím častěji si ho již pouštějí samy. 66 %dětí a mladistvých poslouchá
rádio několikrát do týdne, přičemž si ho nejčastěji pouští jednoduše proto, že tam hrají písničky,
které se jim líbí.
Ze závěrů výzkumu je možné doložit, že mezi dětmi mají oblibu nejen dětské stanice, tedy rozhlasový obsah určený přímo jim (u skupiny nejmladších dětí byly nejčastěji zmiňované stanice
Český rozhlas Dvojka, Rádio Junior nebo Pigy rádio), ale že děti poslouchají i stanice, které nejsou
primárně cíleny na ně. Děti volí své oblíbené rozhlasové programy nejen podle typu hudby, ale
podstatné je pro ně i mluvené slovo. Preferují stanice s populárními moderátory, kteří je dokáží pobavit. Nejoblíbenějším rádiem u všech dětí i mladistvých je jednoznačně Evropa 2. Na druhé příčce
s velkým odstupem můžeme nalézt rádio Impuls a na třetí Hitrádio. Celkově pak děti poslouchají
především klasické rádio (72 %) ve srovnání s tím internetovým.
Pokud se jedná o vztah dětí k reklamnímu obsahu v rádiu, všímají si ho obecně spíše mladiství a ty
děti, které rádio poslouchají několikrát do týdne. Zatímco mladší děti (6–14 let) pak častěji reklama
baví, mladiství častěji rádio kvůli reklamě i vypínají. V rámci působení reklamy na děti jsou častěji
mladiství schopni říci, že na ně nepůsobí, děti (6–14 let) pak mnohdy nevědí.
Za největší výhodu rádia děti a mladiství považují fakt, že hraje písničky, které se jim líbí. Také jim
přijde fajn, že při poslechu mohou dělat i něco jiného (neruší je například obraz). Mimoto jsou
především mladiství také schopni ocenit, že rádio přináší rychlé a aktuální informace. Jako největší
nevýhodu označují reklamy, některým naopak vadí chybějící obraz či slabý signál (šumění rádia).
Výzkum Děti a rozhlas prokázal, že rozhlasové vysílání není médiem, které by bylo nastupující
generací přehlíženo, a popsal základní aspekty vztahu dětí a mladistvých k tomuto typu obsahu.
Výsledky výzkumu byly prezentované v rámci festivalu ZLÍN FILM FESTIVAL 2018 a na dvou konferencích pořádaných Radou v roce 2018 – na třetím ročníku konference Média dětem, média
s dětmi, a na konferenci Mediální reflexe 2018 na zámku Zbiroh.
Celá studie je zařazena v příloze této výroční zprávy.
Studie HbbTV a jeho uživatelé
V souvislosti s technologií HbbTV a její aplikací v oblasti televizního vysílání vyvstaly otázky, zda
a nakolik veřejnost zná tuto platformu a jestli ji využívá. Rada proto rozhodla o zadání sociologického výzkumu, který měl přinést zodpovězení zásadních otázek týkajících se změn diváckého
chování v závislosti na technologickém vývoji.
Byly formulovány výzkumné otázky, jejichž cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí divácké chování, jakým
způsobem přistupují diváci k novým technologiím a možnostem v oblasti televizního vysílání
a souvisejících služeb.
Kompletní výsledky výzkumu jsou přílohou výroční zprávy, přičemž na tomto místě předkládáme
výtah vyplynuvších závěrů:
O HbbTV, neboli o červeném tlačítku, které umožňuje na chytré televizi aktivovat funkce a služby,
které nabízejí některé televizní stanice, již někdy alespoň slyšely téměř tři čtvrtiny zkoumané populace (73 %), více než čtvrtina (27 %) o této službě či funkci povědomí nemá.
47

Obyvatelé ČR, kteří používají internet a alespoň občas sledují televizi, mají doma nejčastěji pouze
běžné televize bez možnosti připojení k internetu (49 %). Více než třetina (35 %) má doma k dispozici Smart TV, dalších 12 %disponuje oběma typy přístrojů, 5 %neví. S chytrou televizí s možností
připojení k internetu tedy nakládá téměř polovina domácností (47 %).
Vlastnictví chytré televize statisticky významně častěji deklarují muži (51 %), lidé s vyšším profesním statusem (řídící pracovníci, majitelé firem, odborníci), podíl vlastníků Smart TV také vzrůstá
s měsíčními příjmy domácností – chytrou televizi častěji nalezneme v domácnostech s čistými měsíčními příjmy nad 40 tisíc Kč, naopak statisticky významně méně často v domácnostech s měsíčními příjmy do 30 tisíc Kč. Menší výskyt chytrých televizí lze pozorovat také u seniorů a starobních
důchodců, nezaměstnaných a také v domácnostech bez připojení na kabelovou televizi.
14 %respondentů má v souvislosti s připojením televizoru na internet obavy z bezpečnostních
rizik spočívajících v zavirování televize či dalších zařízení v domácí síti.
Podobný podíl dotázaných (12 %) nechce mít televizi k internetu připojenou kvůli obavám ze zneužití osobních a soukromých dat, které je potřeba zadat do některých aplikací, jež chytré televize
nabízejí.
Desetina těch, kdo svou chytrou televizi či multimediální centrum nemají připojené k internetu,
tak činí kvůli dětem. Ostatní důvody jsou již méně časté. S ohledem na skutečnost, že dotazován
byl vzorek internetové populace ČR, mezi důvody není vůbec zmíněna absence připojení k internetu v domácnosti.
Přehrávání filmů z externích hard nebo USB flash disků je typičtější pro mladší dotázané do 34 let,
respondenty mající v domácnosti děti do 15 let, dále pro osoby z domácností s nejvyššími příjmy,
osoby preferující spíše zahraniční filmy a seriály.
Celkově můžeme říci, že většina televizní divácké veřejnosti má povědomí o HbbTV – téměř tři
čtvrtiny zkoumané populace o hybridní televizi alespoň slyšely (73 %). Jen o něco více než třetina
diváků, kteří mají o HbbTV povědomí, však ví, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním
a HbbTV. Lze tak konstatovat, že i přes poměrně vysokou míru povědomí o HbbTV jen poměrně malý podíl televizních diváků dokáže specifikovat, v čem spočívá rozdíl mezi hybridní televizí
a běžným vysíláním.
Hlavními vnímanými distinktivními prvky HbbTV jsou možnost zpětného sledování pořadů a dále
skutečnost, že hybridní televize představuje kombinaci klasického televizního vysílání a internetu.
Penetrace „netelevizní nabídky“ (time-shift, video on demand, nahrávání pořadů či prohlížení internetu a dalších služeb) ve zkoumané populaci je zřetelná. HbbTV alespoň občas využívá více
než čtvrtina všech dotázaných (mírně nadpoloviční většina majitelů Smart TV). Z ostatních funkcí
chytrých televizí (mimo HbbTV) se oblibě těší především přehrávání filmů z externích disků, bezplatné stahování a sledování videa a bezdrátové přehrávání obsahů z mobilních telefonů, tabletů
a podobných přístrojů.
Přes výše uvedenou nemalou penetraci Smart technologií a HbbTV sledování běžného vysílání
v reálném čase stále převažuje. Téměř tři čtvrtiny dotázaných, kteří vlastní Smart TV a mají tedy
možnost volby mezi televizními a „netelevizními“ obsahy, tráví více času sledováním klasického
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televizního vysílání. Nabídku Smart TV a HbbTV oproti vysílání v reálném čase upřednostňuje
11 %majitelů chytrých televizí. Analýza rovněž identifikovala malou skupinu respondentů, kteří
klasické televizní vysílání nesledují vůbec (6 %majitelů Smart TV, 3 %z celého souboru).
Mají-li respondenti srovnat obdobné funkce nabízené běžnými televizory (EPG, teletext) s analogickými funkcemi chytrých televizí, preferují poměrně jednoznačně technologicky pokročilejší
přístroje.
Uživatele hybridní televize najdeme častěji mezi muži, lidmi ve věku 25–44 let, pracujícími na kvalifikovaných pozicích. Významně častěji HbbTV sledují lidé z domácností s vyššími příjmy.
HbbTV svým uživatelům slouží nejčastěji ke zpětnému sledování pořadů z televizních archivů
nebo ke spouštění pořadů z interaktivního programu. Využívání nabídky hybridní televize je ovšem rozmanitější – tři čtvrtiny jejích uživatelů využívá tři nebo více z jedenácti testovaných funkcí,
polovina pět nebo více funkcí (průměr činí 5 využívaných funkcí).
Z hlediska frekvence využívání HbbTV se uživatelé dělí do čtyř skupin: 19 %funkci využívá denně,
28 %několikrát týdně, 23 %několikrát měsíčně a 24 %méně často. Sledování obsahů hybridní televize denně nebo vícekrát týdně je ve srovnání s celkem zkoumané populace typičtější pro muže,
respondenty ve středním věku (35–44 let), se středoškolským a vyšším vzděláním a z domácností
s vyššími příjmy.
V segmentu občasných uživatelů HbbTV jsou častěji zastoupeni mladší respondenti do 34 let, pracující na úřednických a nemanuálních pozicích a respondenti z domácností s průměrnými příjmy.
Skupina dotázaných využívajících hybridní televizi nejvýše jednou měsíčně je charakterizována
především věkem 45–54 let, v ostatních charakteristikách se příliš neliší od celku zkoumané populace.
Pro respondenty, kteří Smart televizi nevlastní, není dominantní bariérou pořízení cena, ale spíše
její vnímaná nepotřebnost či nadbytečnost. Šest desetin těchto dotázaných uvádí, že pro připojení k internetu preferují jiný typ zařízení (PC, telefon, tablet). Vysoké pořizovací náklady jsou překážkou pořízení chytré televize pro čtvrtinu dotázaných, pětina je spokojena s připojením pomocí
kabelové televize.
Výzkum také zjišťoval, zda jsou si diváci vědomi možných hrozeb a rizik ze strany nových technologií, přičemž odhalil, že mezi uživateli chytrých televizí převládají obavy z hrozeb či rizik plynoucích
z uvádění osobních údajů či údajů o platební kartě při aktivaci některých funkcí či služeb nabízených chytrými televizemi či HbbTV. Obavy ze zneužití osobních dat vyjadřuje 63 %majitelů chytrých televizí, 70 %z nich má obavy ze zneužití kreditní karty (37 %se obává velmi). Jen čtvrtina
dotázaných obavy ze zneužití osobních údajů či údajů o platební kartě neudává.
V souvislosti s novými funkcemi a novým způsobem výběru a konzumace televizního obsahu,
které přinášejí chytré televize a HbbTV, se výzkum zaměřil také na dvě nové formy komerční komunikace v oblasti televizního vysílání – interaktivní a personalizované reklamy.
S interaktivní reklamou, tedy reklamou, která umožňuje prostřednictvím tlačítka divákovi získat
více informací o inzerovaném produktu, případně jej přímo zakoupit, se setkala jen čtvrtina uživatelů HbbTV a 16 %majitelů chytrých televizí. Interaktivní reklamu využila jen třetina z dotázaných,
49

kteří ji na své Smart TV nebo HbbTV zaznamenali (15 %z nich vícekrát, 18 %jen jednou). Pokud
tento podíl přepočteme na všechny majitele Smart TV, můžeme konstatovat, že tuto formu marketingové komunikace využilo jen 5 %uživatelů chytré televize. Jedná se tedy o formát marketingové komunikace s prozatím menšinovým zaznamenáním na straně diváků a využitím v řádu
jednotek procent příjemců.
O tom, že v rámci HbbTV obsahů může být reklama personalizovaná, tj. vycházející z předchozích
voleb, preferencí či oblasti zájmu na internetu, má povědomí necelá polovina uživatelů HbbTV
(45 %). Nadpoloviční většina uživatelů HbbTV tedy povědomí o možnosti personalizaci reklamy
v rámci HbbTV zatím nemá.
Celá studie je zařazena v příloze této výroční zprávy.
Studie Reklama na automobily a její vývoj
Dopady reklamy na chování jejích příjemců se soustavně řeší na národní i nadnárodní úrovni, a to
jak v rovině právní a mediálněvědní, tak v rovině psychologické. Značně aktuálním tématem posledního období je reklama na automobily a její možný vliv na bezpečnost silničního provozu
a jízdní styl řidičů. Zvláště naléhavou je tato otázka v souvislosti s propagací nových technologií
v automobilovém průmyslu, které zásadním způsobem mění pohled na řízení vozu. V daném kontextu jde zejména o propagaci prvků automobilů, které přebírají roli a povinnosti řidiče, například
prvky, které samy zastaví automobil před překážkou (automatické brždění). Odborníci si kladou
oprávněné otázky, zda propagace podobných technických vymožeností nemůže vést u řidičů
-spotřebitelů ke snížení obezřetnosti a pozornosti při řízení.
Dlouhodobě řešenou otázkou pak je, nakolik je pro řidiče návodné zobrazování nebezpečného
stylu jízdy či rychlé jízdy v reklamě. Obavy z možného negativního vlivu reklamy na řidičské návyky a v důsledku toho z obecného ohrožení snížením bezpečnosti na silnicích vedou státy k tomu,
že přistupují k obsahové regulaci reklamy na automobily.
Rada, která je povinna dozorovat reklamu v televizním a rozhlasovém vysílání a také v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v posledních letech vedla několik řízení v souvislosti
s reklamou na auta, přičemž při hodnocení reklamy vycházela pouze z interních právních a mediálních rozborů. V dané souvislosti proto usoudila, že by pro další rozhodovací praxi Rady bylo
velmi vhodné získat ucelený přehled o mezinárodní právní regulaci v dané oblasti a eventuálně
i o opatřeních samoregulační povahy. Pro tento účel bylo nezbytné zpracovat poměrně rozsáhlou
rešerši, jejíž výstupy by byly shrnuty a vyhodnoceny. Zpracování takové studie bylo z kapacitních
důvodů vyloučeno interně v rámci Úřadu Rady, proto byl takovým úkolem pověřen externí subjekt – Asociace českých reklamních agentur.
AČRA servis s.r.o. zpracovala studii Reklama na automobily a její vývoj, která vyhodnotila, jakým
způsobem je reklama na automobily řešena v národních právních úpravách, v samoregulačních
kodexech, jakým způsobem jsou v evropských státech posuzovány stížnosti na reklamy propagující auta, a rovněž poskytla přehled judikatury vztahující se k dané oblasti. Studie dále představila
rozhodovací praxi české Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která se v posledních čtyřech letech
zabývala 12 stížnostmi na reklamu propagující automobily.
Celá studie je zařazena v příloze této výroční zprávy.
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INFORMACE O POSTUPU PŘI PŘECHODU NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
Zemské digitální televizní vysílání
V roce 2018 nedošlo u celoplošných digitálních vysílacích sítí k zásadním změnám v pokrytí obyvatel a území České republiky. V případě celoplošné sítě 1 (veřejnoprávní) a sítě 2 zůstalo zachováno pokrytí na úrovni 99,9 %obyvatel s využitím 119 a 78 vysílačů. Obdobně u sítě 3 zůstalo pokrytí
České republiky na úrovni 98 %, v případě sítě 4 došlo v závěru roku 2018 k navýšení pokrytí nad
95 %obyvatel České republiky. Jako v minulých letech byla obměněna programová nabídka, a to
jak v celoplošných, tak v regionálních sítích.
Programová nabídka celoplošných sítí v průběhu roku 2018 doznala vícero změn, nejčastěji šlo
o zahájení šíření nového programu (např. ČT :D / ČT art v celoplošné síti 1, Prima Krimi) nebo naopak bylo šíření programu ukončeno či přerušeno (např. O2 TV Free) nebo program změnil název
(např. Óčko Gold na Óčko Star, Barrandov Family na Barrandov News), případně byly změněny
technické parametry.
Ve vysílací síti 1 jsou šířeny programy České televize (ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT :D / ČT art a ČT sport)
a Českého rozhlasu (ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo D-dur, ČRo
Radio Wave, ČRo Rádio Junior). Vysílací síť 2 šíří programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool
a Televize Barrandov. Ve vysílací síti 3 jsou celoplošně šířeny programy Prima Max, Prima Love,
Prima Zoom, Prima Krimi, Kino Barrandov, Barrandov Plus, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV. Celoplošně
je zde šířeno Radio Proglas. Ve vysílací síti 4 došlo k dílčím změnám v programové nabídce. Celoplošně šíří sedm televizních programů: Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Relax, Rebel, JOJ Family,
Prima Comedy Central. V jednotlivých regionech jsou dostupné tyto regionální programy: Info TV
(jižní Morava), Jihočeská televize (jižní Čechy), TV Morava (Olomoucko), Polar (severní Morava),
TV Slovácko (Zlínsko), Televize ZAK (Plzeňsko a Karlovarsko), rtm plus (Liberecko a Ústecko) a V1
(východní Čechy). Volná kapacita sítě v regionech je využita pro program Rebel 2 (Praha, střední
Čechy a Vysočina).
Kromě celoplošných zemských digitálních sítí 1–4 pokrývajících více než 95 %obyvatel České republiky došlo během roku 2018 k dílčí změně pokrytí některých regionálních vysílacích sítí, kterým Český telekomunikační úřad vydal individuální oprávnění, neboť vybrané kmitočty bylo možné využívat pouze v omezeném časovém rozsahu. K 31. prosinci 2018 jde o 18 regionálních sítí
(označených pořadovými čísly 1 až 21, s výjimkou regionální sítě 3, 10 a 19) s celkem 82 vysílači.
Nejvyššího pokrytí dosahuje regionální síť 7, a to 84 %obyvatel ČR, a šíří tři programy: Rebel 2 Slušnej kanál, kinoSvět a Galerie. Tři programy České televize ve vysokém rozlišení – ČT 1 HD, ČT 2 HD,
ČT sport HD a program ČT :D / ČT art – byly v této síti šířeny do září 2018. Z rozhlasových programů šíří síť Radio Čas a Radio Čas Rock. Regionální síť 8 je dostupná převážně v krajských městech
a blízkém okolí. Šíří osm programů dostupných v celé síti: Barrandov News, Óčko Expres, regionalnitelevize.cz, Sport 5, Šlágr 2, Tuty, TV Noe, Power TV, a tři programy šířené regionálně: Televize
Jéčko (jižní Čechy), TV Brno 1 (jižní Morava) a Retro Music Television (různé regiony napříč celou
ČR). Regionální síť 12 je dostupná v Praze a okolí (s pokrytím 17 %obyvatel) a šíří čtyři programy
ve standardním rozlišení (Prima, Prima Cool, Retro Music Television a Brno TV).

51

Ke konci roku 2018 tak bylo pro většinu obyvatel České republiky k dispozici celkem 26 televizních
programů a devět rozhlasových programů šířených prostřednictvím standardu DVB-T. Více než
polovina obyvatel ČR může terestricky přijímat dalších 11 televizních a dva rozhlasové programy,
celkem tedy 37 televizních a 11 rozhlasových programů.
Zemské digitální rozhlasové vysílání
Zemská digitální vysílací síť provozovaná společností TELEKO, s.r.o., využívá sedm vysílačů, z toho
čtyři ve III. pásmu a tři v L pásmu. Ke konci roku 2018 bylo v této síti šířeno 15 programů: ČRo
Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio
Junior, ČRo Regina DAB, ČRo Radio Retro, DAB Plus TOP 40, Pigy radio, Radio Proglas, Radio Samson a Seejay radio. V posledním roce tedy beze změny programové nabídky. Pokrytí se nezměnilo,
zůstává na 40 %obyvatel ČR.
Rozsah pokrytí zemské digitální vysílací sítě společnosti RTI cz, s.r.o., šířené zejména na jihu a západě Čech se v roce 2018 nezměnil. K 31. prosinci 2018 byla tvořena šesti vysílači, z toho dvěma ve
III. pásmu a čtyřmi v L pásmu. Šířeno je 11 programů: ČRo Radiožurnál, ČRo Radio Wave, ČRo Plus,
ČRo Radio Junior, ČRo Plzeň, ČRo České Budějovice, ČRo Retro, Radio Proglas, Radio Beat, Radio
Samson, DAB Plus TOP 40. Proti minulému období jde o pokles o jeden program (ukončeno šíření
programu Best FM). Vysílání je dostupné na Plzeňsku, Českobudějovicku, Karlovarsku a v Praze
a blízkém okolí.
U zemské digitální vysílací sítě A šířící veřejnoprávní multiplex došlo v průběhu roku 2018 k rozšíření o nové lokality (Ústí nad Labem, Trutnov, Jihlava, Tachov a další lokality zejména pro pokrytí
dálnice D1) a tím k navýšení pokrytí na 61 %obyvatel České republiky. Obsahem této sítě je celkem 14 programů Českého rozhlasu: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave,
ČRo D-dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Junior, ČRo Regina DAB, ČRo Region, ČRo Brno, ČRo
Ostrava, ČRo Plzeň a ČRo Radio Retro.
Stávající zemská digitální vysílací síť Českých radiokomunikací s licencovanými programy a omezeným pokrytím v rámci Prahy (kanál 10D) šíří k 31. prosinci 2018 celkem deset rozhlasových programů – ZET, Radio Blaník, Český Impuls, Hitrádio City, Evropa 2, Frekvence 1, Pigy Radio, Radio
Dechovka, Radio Impuls, Rockzone. V posledním roce zde nedošlo k žádné změně v programové
nabídce ani v pokrytí.
Problematika migrace zemského digitálního televizního vysílání z DVB-T na DVB-T2
Kromě již provozovaných přechodových sítí 12 a 13, které během roku 2018 výrazně rozšířily pokrytí, došlo v březnu 2018 k zahájení vysílání přechodové sítě 11.
K 31. prosinci 2018 byly v provozu tři přechodové vysílací sítě ve standardu DVB-T2:
•
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Přechodová síť 11 (provozovatel Česká televize, technicky zajišťují České radiokomunikace
a.s.) s pokrytím 99 %obyvatel České republiky a šířící pět televizních programů: ČT 1 HD,
ČT 2 HD, ČT24 HD, ČT :D / ČT art a ČT sport HD, a osm rozhlasových programů: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo D-dur, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio
Junior.
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•

Přechodová síť 12 (provozovatel České radiokomunikace a.s.) s pokrytím 99 %obyvatel
České republiky a šířící 18 televizních programů: Prima, Prima Love, Prima Zoom, Prima
Max, Prima Cool, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Barrandov TV, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Barrandov News, TV Noe, Šlágr TV, Šlágr 2, Nova, Nova Cinema, Seznam.cz TV, a jeden
rozhlasový program Radio Proglas.

•

Přechodová síť 13 (provozovatel Digital Broadcasting s.r.o.) s pokrytím 94 %obyvatel České republiky šíří celkem 10 celoplošných televizních programů: Nova, Nova Cinema, Nova
Action, Nova Gold, Nova 2, kinoSvět, Relax, Rebel, Prima Comedy Central HD a JOJ family
HD, z toho poslední dva ve vysokém rozlišení. Dále celkem tři regionální programy: Brno
TV, POLAR HD a V1 HD, z toho poslední dva ve vysokém rozlišení.

Ke konci roku 2018 tak bylo pro více než 90 %obyvatel České republiky k dispozici celkem 33 televizních programů a devět rozhlasových programů šířených prostřednictvím standardu DVB-T2.
Také během roku 2018 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu Koordinační expertní skupina (KES) složená ze zástupců MPO, MK, ÚOHS, ČTÚ a Rady a také dotčených držitelů přídělů
rádiových kmitočtů. V roce 2018 proběhlo 10 jednání (celkem 33), během kterých se podařilo připravit a projednat klíčové dokumenty nutné pro úspěšný přechod na zemské digitální televizní
vysílání ve standardu DVB-T2. Podrobný přehled o činnosti KES lze získat z Monitorovací zprávy za
rok 2018, která byla vypracována a bude předložena vládě České republiky v 1. čtvrtletí roku 2019.
Dosavadní postup při přechodu na DVB-T2 z pohledu zákona o vysílání
Rada upozorňovala v uplynulém období na některé souvislosti a důsledky, které bude mít proces
přechodu na provozovatele místního a regionálního vysílání. Zařazování programů do přechodových sítí a postupná migrace programů do nových DVB-T2 sítí před úplným vypnutím stávajících
sítí DVB-T bude mít za následek mimo jiné to, že nebude pro provozovatele možné vysílat na územích, která mají aktuálně stanovená v licenčních podmínkách. Nadto změna územního rozsahu
vysílání je dle zákona o vysílání možná pouze na základě předchozího souhlasu Rady, který je
udělen v řízení podle § 20, resp. § 21 tohoto zákona, a je spojena se správním poplatkem 20 000
Kč. Každý z provozovatelů místního a regionálního vysílání by musel zažádat o změnu územního
rozsahu vysílání, i když se de facto taková změna neděje z vůle provozovatele, ale je vynucená
státem. V opačném případě by se provozovatel vysílání dostal do rozporu se svými licenčními podmínkami, konkrétně by porušoval stanovený územní rozsah vysílání. Jediným způsobem, který
dovoluje zákon, kdy může Rada změnit provozovateli územní rozsah vysílání bez jeho žádosti, je
postup dle § 20 odst. 2 zákona o vysílání. Zde je stanoveno, že diagram využití rádiových kmitočtů v případě místního nebo regionálního vysílání může Rada změnit na základě rozhodnutí ČTÚ
podle zvláštního právního předpisu (ZEKu) učiněného z důvodů dodržení závazků vyplývajících
z mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v EU.
Rada se v této souvislosti obrátila na Ministerstvo kultury s dopisem, ve kterém upozornila na
situaci místních a regionálních provozovatelů, která může vyústit až v to, že tyto subjekty v krajním případě budou disponovat platnými licencemi (a to na několik let), ale technicky jim nebude
umožněno reálně vysílat, a dotazem, zda tato situace bude řešena případnou druhou diginovelou. Dále si Rada vyžádala stanovisko ministerstva k možnostem postupu podle výše uvedeného
§ 20 zákona o vysílání. Ministerstvo sdělilo v odpovědi Radě, že pokud jde o tzv. „druhou digitální
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novelu,“ vymezení takového předpisu a jeho záměru není ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z roku 2016 obsaženo a zpracování takového předpisu není zařazeno ani
v Plánu legislativních prací na tento nebo následující roky. Pokud jde o postup dle § 20 zákona
o vysílání, ministerstvo se ztotožnilo s postojem Rady k použitelnosti tohoto ustanovení na výše
popsané případy. Proces přechodu se odvíjí od přijetí Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, tj.
z důvodů dodržení závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii.
Rada o praktických otázkách přechodu na nový standard z pohledu zákona o vysílání dále jednala s ČTÚ, který upozornil, že přechod na DVB-T2 vysílání se dotýká pouze provozovatelů celoplošných vysílacích sítí, nikoli sítí regionálních. V případě, že je regionální vysílání šířeno v rámci
některé z celoplošných vysílacích sítí, kterých se týká přechod na DVB-T2, pak je případná změna
územního rozsahu skutečně důsledkem implementace prováděcího nařízení Evropského parlamentu a Rady, v jejímž rámci je uvolňováno kmitočtové pásmo 700 MHz. Pokud jde o individuální
oprávnění, jejichž platnost je prodloužena do 30. června 2019, pak o možnostech jejich dalšího
prodloužení se v současné době jedná.

INFORMACE O DOKUMENTU SÍTĚ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI – POKYNY
Na svém prvním oficiálním setkání, jež se konalo v rámci 47. setkání EPRA v Lucemburku (23.–24.
května 2018), přijala nově ustavená skupina pro mediální gramotnost finální podobu dokumentu Sítě mediální gramotnosti – pokyny. Jedná se o první počin této skupiny, který si klade za cíl
představit seznam základních bodů, které jsou nezbytné pro vytvoření národních sítí mediální
gramotnosti.
Přijaté pokyny:
1. Je třeba vyjasnit pozice národních regulátorů ve vztahu k propagaci mediální a informační
gramotnosti. Srovnávací studie připravená pro 46. setkání EPRA ve Vídni došla k závěru, že
podpora mediální a informační gramotnosti působí vůči klasické regulační činnosti jako
doplněk. Je třeba vyvinout dostatečně flexibilní definici mediální gramotnosti, aby tato
byla schopna pojmout případné budoucí technologické, sociální, politické, kulturní výzvy
a změny.
Na vytvoření efektivní sítě mediální gramotnosti je nejdůležitější uvědomění si její důležitosti pro zlepšení funkčnosti a efektivity národních regulátorů – vzdělaní občané mohou
podávat lepší podněty a přimět tak trh k větší odpovědnosti.
2. Je možné, že vzhledem k šíři v současnosti často probíraných témat (dezinformace, bezpečnost dětí online, ochrana dat) již existují inciativy či skupiny, které samy pracují na zvýšení
mediální gramotnosti, a proto by bylo vhodné, aby došlo k zmapování současného stavu
mediální gramotnosti. Doporučuje se přistoupit (pokud tak již není činěno) ke konzultacím
se subjekty mediálního trhu, což mimo jiné může sloužit i jako vhled do směru, jímž se
subjekty a potažmo trh bude ubírat.
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3. Návrh vývoje sítě mediální gramotnosti by měl být vytvořen tak, aby relevantní subjekty
věděly, co mohou očekávat. Návrh by měl zejména osvětlit účel sítě mediální gramotnosti,
vytyčit cíle a zodpovědět zásadní otázky.
4. Jakmile bude návrh na fungování sítě mediální gramotnosti hotov, je třeba zapojit relevantní hráče na trhu a získat jejich aktivní zapojení. Zde záleží na národním regulátorovi,
jaké má vztahy s relevantními subjekty, někdy může stačit hromadná konzultace nebo setkání, jindy bude třeba vyjednávat s každým subjektem zvlášť.
5. Národní regulátoři, kteří již podobnou síť vyvinuli, uvádějí, že setkávání tváří v tvář přináší
největší výsledky právě v podobě aktivního zapojení členů do chodu sítě za současného
rozvoje vzájemných dobrých vztahů. Někteří národní regulátoři rovněž uvádějí, že klíčem
k úspěchu sítě mediální gramotnosti je umožnit jí přijímat vlastní rozhodnutí (k tomuto je
ze začátku potřeba podpory ze strany právě národního regulátora).
6. Rozvíjení a udržování vztahů se členy vyžaduje čas a zdroje. Pokud však členové uvidí pozitiva a stálý rozvoj sítě, je větší pravděpodobnost, že zůstanou aktivně zapojeni. Pro demonstraci efektivity práce sítě mediální gramotnosti je třeba disponovat hodnotícími kritérii
s odsouhlasenými postupy pro evaluaci práce.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY RADY
Central European Regulatory Forum (CERF) a Evropská platforma regulačních orgánů (EPRA)
V roce 2018 se v Bělehradě uskutečnilo každoroční setkání Středoevropského fóra regulátorů
(Central European Regulatory Forum) pod patronací srbského Regulačního orgánu pro oblast
elektronických médií (REM), a to v termínu 27.–28. září. Vzhledem k tomu, že termín setkání středoevropských regulátorů kolidoval s termínem naší výroční konference Mediální reflexe 2018, mimořádně se zástupci Rady z daného setkání omluvili.
Dále se v roce 2018 zástupci Rady účastnili dvou setkání Evropské platformy regulačních orgánů.
Stěžejním tématem celoevropských setkání byla i v minulém roce revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách, jejíž finální verze byla schválena 14. listopadu a následným publikováním v Úředním věstníku EU vstoupila v platnost dne 18. prosince 2018. Od tohoto data také běží
lhůta 21 měsíců pro transpozici do vnitrostátních právních řádů.
Evropská skupina regulátorů pro audiovizuální média (ERGA)
Rada se v průběhu roku 2017 podílela na činnosti Evropské skupiny regulátorů pro audiovizuální
média (ERGA). Vzhledem k tomu, že celý uplynulý rok byl na celoevropské úrovni ovlivněn finalizací legislativního procesu nové směrnice, promítlo se to výrazně i na organizaci a zaměření práce
ERGA. Ta probíhala, jako tradičně každý rok, v několika pracovních skupinách, které se specializovaly na vybrané tematické okruhy. Jednalo se zejména o oblast plurality médií, mezinárodní
výměny zkušeností a praxe, samoregulace a koregulace a rozšiřování věcné působnosti revidované směrnice v online oblasti. Rada byla členem pracovních skupin, které se věnovaly posledním
dvěma z vyjmenovaných oblastí. Během roku se uskutečnilo vícero pracovních setkání a také dvě
plenární jednání ERGA, a to na jaře v Záhřebu v rámci chorvatského předsednictví a na podzim
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v Bruselu. Za nejvýznamnější výstupy uplynulého roku lze považovat Zprávu ERGA k vnitřní a vnější pluralitě a Analýzu ERGA k důsledné implementaci revidované směrnice AVMS, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ERGA: www.erga-online.eu.

Databáze MAVISE
Rada se během roku 2018 dále podílela na aktualizaci a doplnění mezinárodní databáze MAVISE.
Jedná se o databázi všech audiovizuálních služeb dostupných na území evropských států. Databázi vytváří a spravuje Evropská audiovizuální observatoř (EAO) na základě spolupráce s jednotlivými evropskými státy. Česká republika, jako domovský stát velkého množství audiovizuálních
služeb mířících na území cizích států, je jedním z nejdůležitějších subjektů, na jejichž pravidelné
aktualizaci a doplňování dat celá databáze stojí. V současné době se pracuje na sjednocení údajů
dodávaných o programech z různých států. Veškeré informace obsažené v této rozsáhlé databázi
jsou dostupné online, a to na adrese: http://mavise.obs.coe.int/.
Mezinárodní stížnosti
Jedná se o stížnosti zahraničních regulátorů, kteří poukazovali na možné porušení zákona o vysílání provozovateli vysílajícími v zahraničí na základě licence vydané v ČR a spadajícími proto pod
pravomoc Rady.
Koncem roku 2017 Rada obdržela jednu stížnost od polského regulátora Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, která byla zpracována v roce 2018. Údajné porušení zákona (ohrožení dětí) se však nepotvrdilo.
V roce 2018 se Rada zabývala zejména stížnostmi od rumunského regulátora Consiliul National
al Audiovizualului. Jednalo se téměř výhradně o stížnosti vztahující se k možnému ohrožení dětí
a mladistvých, či na vulgární jazyk překladu. Rada však neshledala, že by došlo k porušení zákona.
V některých případech těchto stížností již nebylo možné záznam vyžádat z důvodu uplynutí zákonných lhůt; to se týkalo např. stížnosti maďarského regulátora Nemzeti Média-és Hírkózlési
Hátóság (Národní úřad pro média a komunikace), kterou Radě postoupil Český telekomunikační
úřad. Jindy se pořad nepodařilo dohledat; v takovém případě se nabízí možné vysvětlení, že došlo
k věcné nepřesnosti na straně autora stížnosti v identifikaci doby nebo programu.
Rada také obdržela stížnost na pořad vysílaný na programu Nick Jr. provozovatele MTV NETWORKS
s.r.o. Tento program však není v České republice licencován, a tudíž nespadá pod pravomoc českého regulátora. Vzhledem k těmto okolnostem se Rada nemohla stížností zabývat.
Lze konstatovat, že u zahraničních stížností se opakují stížnosti, které nejsou vyhodnoceny jako
porušení zákona. Nebylo zahájeno žádné řízení o přestupku ani uloženo upozornění na porušení
zákona.

56

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

C. INFORMACE O DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ROZHLASOVÉHO
A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ A O ULOŽENÝCH SPRÁVNÍCH TRESTECH
(§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.)
Rada se řídí především právními předpisy, které mají bezprostřední vztah k oblasti rozhlasového
a televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, a kterými jsou
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, (zákon o vysílání), zákon
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, (zákon o AVMSnV) a zákon č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, (zákon o regulaci reklamy). Přehled všech nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Rada řídí, je uveden v příloze této zprávy.

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTI ROZHLASOVÉHO A 		
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
V roce 2018 nedošlo k přijetí žádných zásadních právních předpisů, které by významným způsobem ovlivňovaly oblast rozhlasového a televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Stěžejním pro rok 2018 bylo dokončení celoevropsky významného právního dokumentu, a to revize směrnice Audiovisual Media Services Directive (Directive 2010/13/
EU). Pro Českou republiku to znamená zahájení transpozičního procesu, jehož výsledkem bude
novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ S DOPADEM NA ČINNOST RADY
1) Nález Ústavního soudu ve věci objektivity a vyváženosti ve zpravodajství
Ústavní soud nálezem ze dne 30. ledna 2018, č. j. I. ÚS 4035/14, rozhodl o ústavní stížnosti provozovatele televizního vysílání TV Nova s. r. o., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.
října 2014, č. j. 8 As 104/2013-159, proti rozsudku Městského soudu ze dne 10. září 2013, č. j. 6A
102/2013-67, a proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 200 000 Kč, kterou Rada provozovateli uložila za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže „Příručka poradí, co do kostela“, dne 24.
srpna 2012 v čase od 19:30 hodin na programu Nova. Ústavní soud prvním výrokem konstatoval,
že citovanými rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu a rovněž tak citovaným rozhodnutím Rady byla porušena ústavně zaručená svoboda projevu podle čl. 17 odst.
1 Listiny základních práv a svobod, a druhým výrokem pak všechna tři zmíněná rozhodnutí zrušil.
Ústavní soud se ve svém nálezu nejprve zabýval teoretickými východisky svobody projevu, citoval
svou dosavadní judikaturu i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a poté již k samotné
reportáži uvedl:
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„Snaha o ochranu práv a svobod druhých uložením sankce z napadeného rozhodnutí Rady pro vysílání neplyne. To ostatně odpovídá samotné rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu, podle
níž je úprava § 31 zákona o vysílání prostředkem ochrany (objektivního) veřejného zájmu na objektivitě a vyváženosti obsahu vysílaných informací, nikoliv (subjektivního) zájmu soukromého na ochraně
soukromí osob dotčených vysíláním. Objektivita a vyváženost sdělovaných a rozšiřovaných informací
není totožná s ochranou subjektů před zásahem do jejich osobnostní sféry, která je chráněna zejména prostředky práva soukromého, které jsou provedením ústavně garantovaného práva na důstojnost
a ochranu soukromí (čl. 10 odst. 1, 2 Listiny). Posuzováno v rovině sankcionovatelnosti takového jednání provozovatele televizního vysílání, může být v konkrétním případě zásah do osobnostních práv
subjektu dotčeného odvysílanou informací pouze deliktem civilním, nikoliv správním (rozsudky NSS č.
j. 4 As 69/2007-65 ze dne 22. 5. 2008, č. j. 7 As 23/2010-73 ze dne 5. 5. 2010, č. 2110/2010 Sb. NSS).
Nejvyšším správním soudem vymezená skupina, ani kněžské bratrstvo prezentované ve sporné reportáži nevyužily ochrany pořadem práva (zde především ochrana dobrého jména), ani prostředky dané
jim § 35 a násl. zákona o vysílání. To v konečném důsledku znamená, že zásah do svobody projevu stěžovatelky by měl být legitimizován požadavkem ochrany práv těch, kteří se jí ve vztahu k sobě samým
nedomáhali.
To obecně nelze vyloučit, neboť ukládání sankcí ze strany veřejné moci je možné souběžně s individuální obranou jedince, který se cítí jednáním sankcionované osoby poškozen ve svých soukromých
zájmech, případně dokonce nezávisle na ní. Takový postup veřejné moci má však své místo především
tam, kde jiné prostředky ochrany práv osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné. Jeho význam je
celospolečenský, tedy ochrana základních společenských hodnot. Platí tedy, že proti jednáním porušujícím práva vyplývající ze soukromoprávních předpisů je třeba v prvé řadě brojit soukromoprávními
prostředky, při jejich nedostatečnosti uplatnit sankce správní a na posledním místě právo trestní [srov.
přiměřeně nález sp. zn. I. ÚS 69/06 ze dne 12. 10. 2006 (N 186/43 SbNU 129)].
V posuzované věci přitom nešlo o jednání stěžovatelky, které by bylo zaměřeno přímo proti zmíněnému
kněžskému bratrstvu či členům katolické církve ve snaze je snížit, zesměšnit či poškodit (nebo to v řízení
alespoň nebylo prokázáno). Za takového stavu dospěl Ústavní soud k závěru, že uplatnění správnětrestní represe k ochraně hodnot, jež dotčené subjekty samy nebránily a jejichž potřeba ochrany (pro
povahu dotčení) nepřesahuje vlastní zájem dotčených subjektů, není nezbytné. Za takového stavu není
uložení sankce stěžovatelce legitimováno ochranou práv a svobod druhých podle čl. 17 odst. 4 Listiny.
Listina základních práv a svobod v čl. 17 odst. 4 umožňuje omezení svobody projevu, je-li to nezbytné, též pro bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Obsahové
požadavky na reportáže mohou podle okolností věci nalézt oporu i v těchto mezích (např. v případech šíření poplašné zprávy, ohrožení utajované informace, či obecně při rozšiřování nepravdivých či
manipulativních informací s potencí ovlivnit množství diváků), neboť zajištění svrchovanosti a územní
celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu (čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky).
V posuzované věci zjevně nešlo o uplatnění některé z těchto mezí, neboť sporná reportáž nebyla ohrožením jmenovaných hodnot. To však neznamená, že by se požadavky § 31 odst. 3 zákona o vysílání
nemohly uplatnit i v dalších případech, které stricto sensu hodnoty čl. 17 odst. 4 Listiny ještě neohrožují.
Představují-li totiž masová média zásadní faktor v permanentním procesu tvorby názorů a nakonec
též tvorby vůle jednotlivců, společenských skupin, ale i politických institucí, slouží tím k naplnění konstitutivních znaků demokratické pluralitní společnosti (odst. 35–38 výše). Jde o další hodnoty ústavního pořádku (zejména čl. 1 odst. 1, čl. 5 a 6 Ústavy, čl. 2 odst. 1, čl. 22 Listiny), jejichž ochrana legitimuje
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omezení svobody projevu nad rámce důvodů uvedených v čl. 17 odst. 4 Listiny [tzv. ústavně imanentní
meze ústavně zaručených práv; srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 42/02 ze dne 26. 3. 2003 (N 42/29 SbNU 389;
106/2003 Sb.)]. Zákonem uložené požadavky pravdivosti, objektivity a vyváženosti vysílaných pořadů
pak nacházejí ústavní oporu právě z tohoto důvodu: ochraně nezbytných požadavků pro vedení informované, demokratické diskuse o věcech veřejného zájmu.
Hodnocení relativně neurčitých pojmů objektivity a vyváženosti je přenecháno aplikační praxi, která by
měla při jejich vymezení zohledňovat i poznatky relevantních vědních oborů, profesní etiky a podobně. Bez nároku na úplnost, která pro posouzení předložené věci není potřeba (a ani možná), Ústavní
soud považuje za zásadní prvky objektivity odstup od sdělovaného tématu a neutralitu k němu, nebo
alespoň přiznání vlastní zaujatosti, avšak při dodržení přesnosti a úplnosti sdělení. Významným pro vyváženost sdělení je zastoupení jednotlivých zájmů, které se ve sdělení střetávají, podle jejich významu.
Stěžovatelka se po celé řízení hájila také tím, že sporná reportáž měla v době letních veder zábavnou
formou upozornit na existenci příručky s pravidly odívání v kostelech. To je dle Ústavního soudu zásadní.
Má-li být požadavkem objektivity pořadu zajištěna možnost diváka učinit si vlastní závěry, nikoliv jen
přebrat názor redakce, je třeba diváku předkládat podložené, relevantní a úplné informace, a to při absenci skrytých motivů. Požadavky Rady pro vysílání na konkrétní reportáž však tento minimální standard přesahují a nepřikládají dostatečný význam komerční povaze vysílání stěžovatelky.
Z informací sdělených v reportáži plyne jasná vazba aktuálního horkého počasí na způsob odívání,
a s tím související nepohodlnost určitých minimálních požadavků na odívání v kostele při takovém
počasí. Z napadených rozhodnutí (zejména Rady pro vysílání) však není zřejmé, proč by stěžovatelka
měla reportáž doplnit o informace o požadavcích na odívání v zahraničí či na jiných akcích. Stěžovatelka totiž neinformovala primárně o obecné otázce odívání v sakrálních stavbách, ale o požadavcích
na odění potenciálně nepohodlných za aktuálního stavu počasí prezentovaného jako neobvyklý. Je
pak otázkou, kterou si musí klást především stěžovatelka, jaký význam z hlediska obsahu reportáže,
jejího zaměření i potenciálního publika by mělo zařazení informace o blíže neurčených zkušenostech
ze zahraničí. Informování o sice souvisejících, avšak nikoliv bezprostředně významných otázkách lze
očekávat především v rámci veřejné služby (srov. § 2 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění pozdějších předpisů), ne od soukromých médií zaměřených na zisk a zábavu.
Táž výhrada se uplatní i pro ‚jiné kulturně-společenské akce‘: reportáž se věnuje odění v kostele, aniž
by byl ze strany reportérů blíže určen důvod takové přítomnosti (např. účast na bohoslužbě, modlitba
či jen prostý turistický zájem). Vazba na konkrétní druh ‚akce‘ pak plyne pouze z textu příručky [použitím slov bohoslužba (2x) a celebrant (1x)], a to nikoliv nezbytně. Rada pro vysílání nijak nevysvětlila
význam jí požadovaného zařazení informace o odívání na jiných kulturně-společenských akcích z hlediska obsahu reportáže, jejího zaměření i potenciálního publika. Informace v reportáži přitom byly relevantní i pro návštěvníky kostelů bez jakýchkoliv náboženských či kulturně-společenských pohnutek.
Přiléhavý není ani závěr, že vyjádření odborníka na extremismus mělo diváku zprostředkovat sdělení,
že si církev (její skupina) uplatňuje staromódní požadavky na oblečení. Reportáž totiž uvádí konkrétní
příklady nevhodného odění (‚džíny, sportovní trika, obepínavé a elastické oblečení, minisukně, hluboké
výstřihy a další obnažené části těl‘). Vyjádření k povaze kněžského bratrstva pak uvádí do kontextu,
proč uplatňuje požadavky v některých situacích nepohodlné: divák byl výslovně upozorněn na skutečnost, že jde o hodnotově vyhraněný, okrajový proud v katolické církvi. To ilustrovala i závěrečná ukázka
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z kázání (‚Úcta vůči Bohu je naší povinností. ... To není žádná zábava, to není nic dobrovolného, to je
přísná povinnost...‘). Samotná skutečnost, že zpravodajství informuje o konservativním světonázoru,
stěží může vést k závěru, že jeho účelem je zprostředkovat či vnutit liberálnímu diváku sdělení o staromódnosti. Divák sám si mohl učinit vlastní závěr, zda jde o požadavky staromódní, nepohodlné či jinak
nepřiměřené ve vztahu k panujícím teplotám a důležitosti uvedeného důvodu těchto omezení (úcta
k Bohu i ostatním lidem).
O zlehčování lze v případě sporné reportáže uvažovat toliko ve vztahu ke způsobu prezentace – emotivnímu přednesu – vlastního textu příručky. Zde je však třeba přihlédnout k povaze a zamýšlenému
účelu reportáže, který odpovídá tvrzení stěžovatelky: vyvolat emoce diváka a pobavit jej. Záměrem
reportáže, jak správně Nejvyšší správní soud uvedl, nebylo informovat o významné události, ale vyplnit
období tzv. okurkové sezóny. Na významu tak nabývá povaha vysílajícího média, které neplnilo úkoly
v rámci veřejné služby, ale snažilo se zaujmout své cílové diváky způsobem jim blízkým. Jakkoliv může
být hodnota tzv. infotainmentu žurnalisticky a esteticky sporná, je především na vlastníku soukromého média, aby při dodržení minimálních obsahových požadavků hledal svůj způsob uplatnění na trhu
(a byl za to případně kritizován účastníky tohoto trhu, ne státem). Svoboda projevu jako základní politické právo chrání nejen šíření myšlenkově závažných sdělení. Právo každého vyjadřovat své názory
zahrnuje i právo na jejich vyjádření humornou formou, s přiměřenou měrou nadsázky či ironie. Toto
právo se vztahuje na veřejnoprávní média a tím spíše i média soukromá.
Napadená rozhodnutí jsou založena pouze na hodnocení objektivity a vyváženosti obsahu reportáže.
Správní řízení přitom nebylo zaměřeno ke zjištění, zda jsou dány jiné, jednoznačné vady informování
diváků. V řízení například nebylo prokazováno, že by informace prezentované v reportáži nebyly pravdivé (např. zjištěním, že ve skutečnosti nejde o příručku o odívání do kostelů) či byly vytržené z kontextu
nebo jinak deformovány (např. prezentací pouze části textu, která by zapadala do předem zvoleného
záměru reportáže, či prezentací nepřiměřenou skutečnému obsahu příručky). Stejně tak nebylo prokázáno, že stěžovatelka manipulovala s názory dotazovaných (kladením otázek, výběrem odpovědí,
samotným výběrem dotazovaných osob) či že poskytla jen minimální prostor pro vyjádření zmíněného
kněžského bratrstva. V této souvislosti rozhodnutí Rady pro vysílání obsahuje spekulaci o tom, zda
zobrazený představitel kněžského bratrstva nebyl natáčen skrytou kamerou, případně kamerou v pozici vyvolávající dojem o její nečinnosti, aniž by však Rada pro vysílání způsob natáčení skutečně zjišťovala. Jednoznačný, skutkovými zjištěními podpořený závěr o tom, že zobrazený představitel kněžského
bratrstva (či některý jiný) nedostal prostor k vyjádření přiměřený jeho zájmu (či že byl dokonce natáčen
jen skrytě či úskokem), napadené rozhodnutí a správní spis neuvádí.“
Na základě výše uvedených důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že odvysíláním reportáže „Příručka
poradí, co do kostela“, tak jak bylo skutkově zjištěno, nedošlo ze strany TV Nova s.r.o. k porušení obsahových požadavků na vysílání způsobem, který by ohrožoval svobodnou, individuální či veřejnou
tvorbu názoru veřejnosti, tedy hodnoty, k jejichž rozvoji svoboda projevu masových médií slouží. Za
takového stavu nelze Radou uloženou pokutu považovat za ústavně legitimovaný zásah do ústavně
zaručeného práva svobody projevu provozovatele televizního vysílání.
2) Odmítnutí ústavní stížnosti ve věcech spolku Unicampus
V roce 2018 bylo Radě dne 15. ledna 2018 doručeno usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 894/14, jímž
bylo rozhodnuto o odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatele Unicampus, o. s., (nyní zapsaný spolek
– dále též spolek).
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Předmětem ústavní stížnosti byla podání proti dvěma rozhodnutím Nejvyššího správního soudu
v Praze, která se týkala přímo činnosti Rady.
Ve věci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 134/2013-55 ze dne 23. ledna 2014 podal
spolek žalobu, kterou se domáhal přezkoumání dvou rozhodnutí Rady, a to řízení sp. zn. 2012/268/
had/Alt, č. j. had/4032/2012 ze dne 30. října 2012, v tomto případě Rada uložila sankci ve výši
800 000 Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.; a dále ve věci řízení sp. zn.
2012/134/had/WAL, č. j. had/3970/2012 ze dne 31. 10. 2012, v rámci kterého Rada uložila sankci ve
výši 1 100 000 Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.
Důvodem k podání žaloby bylo, že dle názoru stěžovatele Rada v daných věcech nesprávně aplikovala mírnější režim regulace. Uvedenou námitku shledala Rada jako lichou a bezpředmětnou,
neboť soudy v dané věci opakovaně potvrdily, že Rada v daném případě postupovala konzistentně a v souladu se zákonem.
Dalším z napadených rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byl rozsudek č. j. 9 Ans 11/2013-66
ze dne 9. 1. 2014, kde ze strany spolku bylo meritem věci podání ve věci reklamy na homeopatikum OSCILLOCOCCINUM, přičemž požadavkem bylo zahájení správního řízení ve věci homeopatického léčivého přípravku OSCILLOCOCCINUM, dále pak zamezení vysílání reklamy, spolu s uložením pořádkové (!) pokuty ve výši 1 500 000 Kč.
Rada ve svém vyjádření poukázala na skutečnost, že stěžovatel ve vztahu k rozsudku č. j. 9 Ans
11/2013-66 ze dne 9. ledna 2014 nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práv poskytoval, což činí jeho ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí nepřípustnou. Celkově
pak Rada označila ústavní stížnost za nedůvodnou. Rada velmi podrobně odůvodnila svůj postup
předcházející žalobám stěžovatele, přičemž dovozovala, že tyto byly podány zcela neopodstatněně, neboť z její strany k žádným pochybením či opomenutím nedošlo. Rada stěžovateli vytkla, že
jeho argumentace obsažená v ústavní stížnosti nemá oporu ve skutkovém stavu věci a představuje účelovou dezinterpretaci jejího právního názoru i kroků učiněných v rámci výkonu dozorové
činnosti.
Ústavní soud nejprve posoudil, zda jsou splněny procesní předpoklady řízení o ústavní stížnosti,
a dospěl k závěru, že stěžovatel nedostál požadavku přípustnosti (vycházející ze zásady subsidiarity) ústavní stížnosti v materiálním slova smyslu, jelikož nenapadl rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který mu právní řád poskytuje k ochraně jeho práv. Stěžovatelova ústavní stížnost
je proto v části, v níž směřuje proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ans 11/2013-66 ze
dne 9. 1. 2014, nepřípustná ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.
Ve vztahu k rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 134/2013-55 ze dne 23. ledna 2014
ústavní stížnost zákonem stanoveným formálním náležitostem dostála a Ústavnímu soudu tak nic
nebránilo v tom, aby přistoupil k jejímu projednání.
Ústavní soud v této věci shledal, že se Nejvyšší správní soud jak výše uvedenou námitkou, tak i dalšími kasačními námitkami zabýval a své závěry, vedoucí k zamítnutí kasační stížnosti stěžovatele,
logicky a srozumitelně odůvodnil. Ústavní soud v jeho úvahách nezjistil žádnou z vad zakládajících
ústavněprávní konsekvence, nepříslušelo mu proto napadené rozhodnutí jakkoliv přehodnocovat
a v podrobnostech na ně odkazuje.
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Ústavní soud shledal, že stěžovateli se porušení ústavně zaručených základních práv nebo svobod
doložit nezdařilo. Ústavní soud proto ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu v senátu odmítl.
3) Nejvyšší správní soud k závadným teleshoppingovým blokům („Sexy výhra“ a další)
V průběhu měsíce května a června 2018 byly Radě doručeny tři rozsudky Nejvyššího správního
soudu ve věci tzv. soutěžních teleshoppingových bloků. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne
24. dubna 2018, č. j. 9 As 55/2018, zamítl kasační stížnost společnosti TV CZ s.r.o. (tehdejšího provozovatele televizního vysílání programu ACTIVE TV), proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 17. ledna 2017, č. j. 11 A 35/2015, kterým byla zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 300 000 Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se provozovatel dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 5. 2014 od 01.00 hod. a který
byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou. V teleshoppingovém bloku probíhala soutěžní hra, kdy diváci měli pomocí sirek zobrazených
na televizní obrazovce sestavit nejvyšší možné číslo a správnou odpověď poté zavolat do studia.
Na konci bloku však byla moderátorkou uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná,
neboť uvedený výsledek „386 na c“, jestliže c je myšlena konstanta vyjadřující šíření světla ve vakuu, závisí na tom, v jakých jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, a může se lišit, a není tedy
možné mluvit o nejvyšším čísle, vzhledem k tomu, že jeho součástí mohly být i možné rozdílné
jednotky rychlosti. Divák tak mohl zavolat na telefonní číslo se zvýšenou sazbou a pokusit se zúčastnit soutěže, avšak vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na konci sdělena jako správná,
neměl reálně šanci na výhru.
Nejvyšší správní soud se v uvedeném rozsudku zcela ztotožnil se závěry Rady a s názorem Městského soudu v Praze, tedy že soutěž měla nejednoznačné zadání, neboť výzva moderátorky ke
sdělení nejvyššího čísla vzniklého po úpravě čísla odvysílaného zaváděla účastníky ke sdělení čísla, tedy čísla matematického a nikoli k vyjádření čísla za pomoci matematického symbolu. Nejednoznačnost zadávání soutěže byla patrná i z toho, že konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve
vakuu, která měla být vytvořena přeložením dvou sirek, může mít různé hodnoty a v závislosti na
těchto hodnotách se pak může měnit i konečný výsledek. S ohledem na nejednoznačnost zadání
nebylo také vyloučeno, aby bylo vytvořeno nejvyšší číslo za pomoci dalších matematických funkcí,
jak správně uvedla Rada. Zavádějící byla také skutečnost, že moderátorkou uvedené číslo, které
mělo být měněno, nebylo tvořeno pouze sirkami, když některým dřívkům na obrázku chyběla
hlavička, což skutečně nebylo pro diváka na obrazovce rozpoznatelné. Soud rovněž odmítl, že by
Rada či městský soud měly povinnost zkoumat obtížnost soutěžní otázky. Stěžovatelce nebylo
kladeno za vinu, že položila otázku příliš těžkou, ale otázku s nejednoznačným zadáním a nejednoznačnou odpovědí. Rada i městský soud správně poukázaly na to, že moderátorka jednak naváděla diváky ke sdělení matematického čísla, aniž by bylo jakkoli patrné, že přípustným řešením
je i použití symbolů, a dále uvedly, že bylo možné použití i dalších matematických symbolů, které příkladmo uvedly. Pokud by soud připustil, že by slovo „číslo“ mělo zahrnovat i další symboly,
pak se pojem čísla stává zcela bezbřehým a v takovém případě není vůbec zřejmé, jak správné
řešení určit, neboť bude vždy záviset na tom, co bude při takto širokém pojetí ještě považováno
za číslo a co již nikoli. Zadání zcela prokazatelně nebylo jednoznačné. Navíc rozdíl mezi dřívkem
a sirkou byl minimálně špatně rozeznatelný. Soud ze záznamu po pečlivém zkoumání rozpoznal
pouze jedno „dřívko“, tedy zřejmě sirku bez hlavičky, ačkoli sama stěžovatelka hovoří opakovaně
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o dřívkách v množném čísle a ani z jejího vyjádření není zřejmé, které části čísel měly být tvořeny
sirkami a které dřívky.
Druhý, obdobný případ řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne ze dne 30. května 2018, č. j.
10 As 64/2017, ve věci kasační stížnosti totožného provozovatele televizního vysílání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017, č. j. 11A 36/2015, kterým byla zamítnuta žaloba
provozovatele proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 300 000 Kč, za porušení ustanovení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustil šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30 hod.,
a který byl nekalou obchodní praktikou, neboť v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla
audiotextová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla
uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo
v takové racionálně neuchopitelné podmínce, kterou nemohl soutěžící odkrýt. Soutěžící diváci
měli uhodnout „Kolik litrů je na obrázku?“. „Chyták“ spočíval v tom, že sudy mohly být na obrázku
řazeny za sebou (což divák nemohl prostřednictvím televizní obrazovky odhalit), jiné sudy neměly
zátku a mohly (ale nemusely) být považovány za prázdné, některé sudy mohly obsahovat nejen
počet litrů, který byl na nich napsaný, ale rovněž bylo možné započítat neoznačenou dolní třetinu
sudu apod. Na konci soutěže byla jako správná zveřejněna odpověď „558“, ovšem k tomuto číslu se
nelze, ani po zvážení všech „chytáků“, dobrat. Divák tak mohl zavolat na telefonní číslo se zvýšenou
sazbou a pokusit se zúčastnit soutěže, avšak vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na konci
sdělena jako správná, neměl reálně šanci na výhru.
Nejvyšší správní soud shledal, že soutěž měla nejednoznačné zadání, když odhalení správné odpovědi spočívalo v rozpoznání v podstatě nerozpoznatelného chytáku spočívajícího v tom, že některé ze sudů se vzájemně překrývaly, některé navozovaly dojem o jejich prázdnosti a nebylo tak absolutně zřejmé, které sudy lze a které nelze do konečného výsledku započítat. Taková nuance byla
pro běžného diváka naprosto nerozpoznatelná. Objektivně správnou odpovědí by byl počet litrů
na obrázku, k němuž by divák použil všechny sudy viditelné na obrazovce a vycházel by z nápisů
o počtu litrů na nich zobrazených. Objektivně správnou odpovědí není ale ani dle soudu odpověď,
jejíž odhalení spočívá v rozpoznání v podstatě nerozpoznatelného chytáku spočívajícího v tom,
že některé sudy jsou záměrně vzájemně překryty či jsou možná některé prázdné a nelze je tedy
do konečného výsledku započítávat. S ohledem na zavádějící zadání nebylo vyloučeno, aby jako
„správná“ odpověď mohlo být označeno naprosto jakékoli číslo, neboť divák stejně neměl žádnou
šanci poznat, zda se skutečně jedná o správnou odpověď, kterou měl uhodnout. Tento závěr podle
soudu potvrzuje i fakt, že ani moderátorka na závěr soutěže neuvedla, jak bylo možno k uvedenému konečnému řešení dojít, tedy jaké sudy a kolikrát měly být započítávány, a naopak, které
sudy a z jakého důvodu divák do správné odpovědi započítat nemohl.„Nekalá obchodní praktika je
tedy v posuzovaném případě spatřována v tom, že na soutěžní otázku neexistovala objektivně správná odpověď. Divák neměl reálnou šanci poznat a uhodnout správnou odpověď, neboť za tu mohlo
být označeno v podstatě jakékoli číslo. Tento závěr potvrzuje i skutečnost, že správná odpověď nebyla
divákům nijak vysvětlena. Vysvětlení moderátorkou spočívalo pouze v prezentaci napsané hodnoty
na papíru velikosti A4. Odpověď prezentovaná stěžovatelkou jako správná je kombinace součtu litrů
uvedených v textu na sudech, objemu samotných sudů a dopočítávání neoznačených částí sudů. NSS
se shoduje se závěrem městského soudu i žalované v tom, že řešení je v posuzovaném případě natolik
komplikované a nejasné, že existence jedné objektivně správné odpovědi je iluzorní. Skutečnost, že odpověď prezentovaná stěžovatelkou jako objektivně správná je jedním z možných údajů, ke kterému se
lze při kreativním sčítání dopracovat, není rozhodná. Hádanka nabízí při kombinaci různých postupů
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nepřeberné množství možných odpovědí, u nichž není žádný zřejmý důvod, proč upřednostnit jednu
z odpovědí před ostatními.“
Třetím zmíněným rozsudkem pak byl rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2018,
č. j. 4 As 60/2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti ABC TV s.r.o. proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2018, č. j. 3A 96/2016, kterým byla zamítnuta žaloba této
společnosti proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku
uvozeného znělkou Sexy výzva, zařazeného dne 30. srpna 2015 od 23:45 hodin do vysílání programu Rebel, neboť tento teleshopping taktéž byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Soutěžící
diváci měli spočítat „Kolik českých korun je na obrázku?“. Splnění úlohy přitom spočívalo v takové
racionálně neuchopitelné podmínce, kterou soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích
(které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď ukázala
(85), a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel objektivně nemohl rozpoznat velmi drobné odchylky na jednotlivých mincích, a tudíž ani nemohl vyhodnotit, že některé
mince vlastně nejsou mincemi v pravém slova smyslu a že se tedy do konečného výsledku nemají
započítat, a na základě této skutečnosti mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil,
tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje za
správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku
označena jako správná, neměl reálně šanci na výhru.
Nejvyšší správní soud uvedl, že
„považuje za rozhodující, že řešení interaktivní soutěže pro diváky nebylo objektivně vyřešitelné či rozklíčovatelné, neboť ‚chybné‘ mince obsahovaly velmi drobné (až zcela nezřetelné) odchylky na jednotlivých mincích, které diváci nemohli rozeznat. Průměrný divák tak v důsledku nezřetelnosti odchylek
mohl nabýt dojmu, že zná ‚správnou‘ odpověď a zúčastnit se následně soutěže samotné, v níž však
objektivně nemohl uspět. Jednání stěžovatelky tedy mohlo podstatně narušit ekonomické chování
spotřebitele.
Odpovědnosti stěžovatelku nezprošťuje ani skutečnost, že z povahy interaktivních soutěží vyplývá, že
jejich řešení nemusí být vždy zcela jednoduché. Byť lze v obecnosti s uvedeným tvrzením souhlasit, je
potřebné doplnit, že daná soutěž nebyla složitá, nýbrž nevyřešitelná. Skutečnost, že při jiném vysílání
měl údajně pořad svého výherce, je mnohem více dílem náhody, než že by daný výherce skutečně odhalil „chyták“ obsažený v soutěži. Nadto předmětem přezkumu je vysílání ze dne 30. 8. 2015, a nikoliv
jiné případy, na které poukazovala stěžovatelka.
Z napadených rozhodnutí žalované i soudu není zřejmé, že by při posuzování projednávané věci vybočily z pohledu průměrného spotřebitele. Nejvyššímu správnímu soudu se navíc toto hledisko jeví
vzhledem k okolnostem případu jako nadbytečné, neboť řešení soutěže nebylo vyřešitelné objektivně,
a to v důsledku nezřetelnosti odchylek uvedených na mincích. V tomto směru potom samotný pohled
na věc, tedy zda se věc posuzovala z pohledu průměrného spotřebitele, není směrodatný, neboť by i případný ‚nadprůměrný‘ či ‚podprůměrný‘ spotřebitel nemohl v soutěži objektivně uspět. Dále je potřebné
upozornit, že Nejvyšší správní soud nehodnotí veškeré případy interaktivních soutěží jako nekalé obchodní praktiky. Naopak závěry obsažené v tomto rozsudku a v rozhodnutí žalované vnímá v kontextu
skutkových okolností projednávaného případu.“
64

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

4) Nejvyšší správní soud ke skrytým obchodním sdělením
Dne 15. března 2018 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února
2018, č. j. 10 As 60/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele televizního vysílání
České televize proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2016, č. j. 3A 151/2016,
kterým byla zamítnuta žaloba tohoto provozovatele proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve
výši 300 000 Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že dne 7. prosince 2015 od 20:01 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil
Šance, který, ač byl pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly
služby společnosti SAZKAmobil, upozorňovaly na bonusy spojené s těmito službami, a vybízely
k využití těchto služeb, jakož zde byl uveden i kontakt na webovou adresu http://milionovedarky.
cz/, která je součástí webových stránek SAZKAmobilu. Tím byl dle Rady sledován reklamní cíl ve
prospěch služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a předmětem pořadu věcně nesouvisí. Zároveň
tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v omyl, neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu
nemajícím komerční charakter. Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti,
podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvedl, že :„k tomu, aby byl provozovatel odpovědný za odvysílání skrytého obchodního sdělení, musejí být současně splněny tři podmínky:
1. provozovatel vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy, uvede prezentaci zboží, služeb,
jména či názvu, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb,
a tato prezentace sleduje reklamní cíl;
2. reklamní cíl je sledován záměrně;
3. prezentace může veřejnost uvést v omyl o její povaze.
NSS souhlasí, že první podmínka skrytého obchodního sdělení byla splněna tím, že moderátorka v průběhu vysílání pořadu prezentovala služby SAZKAmobil, konkrétně slovy: ‚SAZKAmobil totiž rozdává
miliony volných minut a SMS. Stačí jenom na terminálech SAZKY nakoupit produkty od SAZKY za 300
korun a každý získá buď volné volání, anebo SMS.‘ Takové sdělení – upozorňování na dárky a bonusy
spojené s využíváním služby – nelze považovat za pouhé strohé informování o způsobu, jak se účastnit
losování prostřednictvím SMS, jak tvrdí stěžovatelka. Dále pak moderátorka upozornila i na činnost
poskytovatele služby informací o charitativní akci, během které bylo prostřednictvím služby SAZKAmobil vybráno 150 000 minut na dobrovolné trenéry mládeže bez nároku na mzdu.
Odkaz na internetové stránky není reklamním sdělením, pokud je uveden jako kontaktní informace (viz
stěžovatelkou zmíněný rozsudek městského soudu ve věci 8 Ca 22/2009). Povahu sdělení jako reklamního však může podporovat skutečnost, že se odkaz nazývá ‚www.milionovedarky.cz‘. Samotný název
odkazu totiž sám o sobě výslovně sděluje, že jeho hlavním obsahem nebudou výsledky loterie, ale spíše
dárky a různé odměny (zde za využívání služby SAZKAmobil, jak to ve skutečnosti opravdu bylo, obsah
internetových stránek však žalovaná správně nehodnotila, protože tento obsah nebyl součástí pořadu). V tomto případě tedy tento internetový odkaz dokresloval povahu sdělení jako propagaci služby
SAZKAmobil, která však věcně nesouvisí s výsledky losování loterie.
Ohledně zmínky o charitativní činnosti, kterou společnost Sazka uskutečnila prostřednictvím služby
SAZKAmobil, již bylo několikrát řečeno, že sloužila k dokreslení pozitivního hodnocení společnosti
Sazka, což mohlo ovlivnit rozhodování diváka, zda využije prezentované služby či ne. Ani zde nemůže
NSS souhlasit se stěžovatelkou, že tato zmínka byla pouze strohým informováním o charitativní akci,
která pod záštitou společnosti proběhla. Z výše uvedeného tedy plyne závěr, že prezentace mobilního
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operátora SAZKAmobil proběhla převážně formou sdělení moderátorky, že diváci mohou nákupem
produktů společnosti Sazka získat volné minuty a SMS. Ostatní dvě výše zmíněné skutečnosti pouze
podpořily povahu tohoto sdělení jako reklamního, ačkoli samostatně by nemusely být hodnoceny jako
skryté obchodní sdělení.
Žalovaná v rozhodnutí výslovně uvedla, co všechno přispělo k jejímu závěru o tom, že prezentace služby SAZKAmobil byla v pořadu nepatřičná a záměrně sledovala reklamní cíl – moderátorka přímo nabádala diváky, aby si koupili produkty společnosti Sazka, za což měli následně obdržet volné minuty
či SMS v rámci mobilního operátora SAZKAmobil. Dále to byl odkaz na internetové stránky, na kterých
se mohli diváci snadno dostat k informacím o této službě a dárkům, které s ní jsou spojeny. Také podle
NSS je z takového sdělení zřetelné, že záměrně sleduje reklamní cíl.“
Dle názoru soudu Rada prokázala každý znak skrytého obchodního sdělení samostatně, a protože
byly všechny tři znaky naplněny společně, dospěl Nejvyšší správní soud ke stejnému závěru jako
Městský soud v Praze i Rada, tj. že Česká televize porušila § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb. tím, že do pořadu o losování loterie umístila skryté obchodní sdělení.
5) Městský soud v Praze k neoprávněnému vysílání přes HbbTV
Rada rozhodnutím dne 20. února 2018 uznala provozovatele ŠLÁGR TV spol. s r.o. vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že provozuje televizní vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No. 1 a Šlágr DECHOVKA prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV, aniž je k tomu oprávněn
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona, za což byla provozovateli uložena pokuta ve
výši 300 000 Kč.
Provozovatel podal proti výše uvedenému rozhodnutí dne 7. května 2018 žalobu k Městskému
soudu v Praze. Tvrdil, že napadené rozhodnutí je nezákonné, a to v první řadě z toho důvodu, že
nesouhlasí se závěry žalované, konkrétně s právní kvalifikací skutku. Dle názoru žalobce je platforma HbbTV mimo působnost žalované a mimo regulaci zákonem č. 231/2001 Sb. Dále také uvedl,
že nebyla naplněna povinnost předchozího upozornění.
Rada podala v soudem stanovené lhůtě vyjádření k žalobě, kde se vypořádala se všemi argumenty
žalobce ŠLÁGR TV spol. s r.o. Soud následně rozsudkem ze dne 10. října 2018, č. j. 5 A 108/2018-5155, žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Městský soud v Praze se zcela ztotožnil s názory Rady ve všech bodech. Konstatoval, že na základě
definic stanovených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel prostřednictvím vysílání předmětných programů naplnil všechny znaky televizního vysílání. Vzhledem k tomu, že na obsah vysílání předmětných programů neměl koncový divák žádný vliv, obsah
byl vysílán simultánně a každý z programů byl opatřen vlastním nezaměnitelným logem, jednalo
se o lineární televizní vysílání a pro takové je nutné být držitelem příslušné licence.
Soud rovněž souhlasil s Radou v tom, že vzhledem k výše citovaným zákonným ustanovením a důvodové zprávě k zákonu č. 132/2010 Sb., kterým byla do českého právního řádu transponována
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách č. 2010/13/EU ze dne 10. 3. 2010, je zřejmé, že
jsou regulovány i zvláštní přenosové systémy, včetně platformy HbbTV. Výklad žalobce by znamenal, že ačkoliv je regulováno dle evropské úpravy veškeré televizní vysílání bez ohledu na technologii šíření, bylo by poměrně snadné se této regulaci vyhnout, a to právě zpřístupněním vysílání
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prostřednictvím HbbTV platformy. Jestliže tedy provozovatel zpřístupnil lineární vysílání předmětných programů prostřednictvím platformy HbbTV, mohl tak učinit jen v případě, že disponoval
platnými licencemi pro takové vysílání, a jelikož tomu tak v případě uvedených programů ŠLÁGR
TV spol. s r.o. nebylo, jednalo se o neoprávněné vysílání. Nezáleží na technických prostředcích
nebo systémech, kterými je televizní vysílání šířeno; podstatné je, že naplňuje zákonné znaky televizního vysílání. Vysílání skrze platformu HbbTV tak v daném případě televizním vysíláním bylo.
Žalobní námitka, že Rada postupovala nezákonně, když nesplnila povinnost předem provozovatele upozornit podle ustanovení § 59 odst. 1 vysílacího zákona, není důvodná. Ze spisového materiálu je zřejmé, že provozovatel byl opakovaně upozorněn na to, že pokud provozuje audiovizuální
mediální službu, která naplňuje znaky vysílání, musí k tomu mít platnou licenci, bez ohledu na to,
jakou technologií je šířeno a jak je přístup k němu umožněn. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že si
provozovatel musel být vědom, že i přes platformu HbbTV, která také patří mezi zvláštní přenosové systémy, může vysílat pouze na základě platné licence.
Provozovatel ŠLÁGR TV spol. s r.o. podal proti rozsudku kasační stížnost a vysíláním prostřednictvím platformy HbbTV se tak bude v roce 2019 zabývat také Nejvyšší správní soud.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ULOŽENÍ SPRÁVNÍCH TRESTŮ
Podle § 5 písm. a) zákona o vysílání Rada dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence a v rozhodnutí o registraci. Podle § 4 odst. 1 zákona o AVMSnV je Rada správním úřadem příslušným k výkonu
dohledu nad dodržováním zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
Podstatné je vymezení působnosti a pravomoci Rady. Rada jakožto ústřední orgán státní správy
může činit jen to, co jí zákon vysloveně dovoluje, a to v zákonných mezích a zákonnými způsoby.
Postihy, které může Rada uplatnit v souvislosti s porušeními jednotlivých zákonných ustanovení, jsou představovány zejména správními tresty, v případě zvlášť závažných porušení zákona má
Rada oprávnění přistoupit k pozastavení převzatého vysílání, odnětí licence či zrušení registrace.
Uložení správního trestu v podobě pokuty však v případě prvního porušení většiny zákonných
ustanovení musí předcházet upozornění na porušení zákona, včetně stanovení lhůty k nápravě,
jejíž délka odpovídá charakteru porušené povinnosti. Upozornění na porušení zákona je Rada
oprávněna vydat provozovateli nebo poskytovateli přímo, aniž by zahájila a vedla řízení o přestupku. Rada nicméně v některých ojedinělých případech zahajuje řízení o přestupku, i pokud
provozovatel či poskytovatel dosud dané zákonné ustanovení neporušil, a je tedy zřejmé, že takové řízení může být ukončeno pouze zastavením a následně vydáním upozornění. Rada volí tento
postup v případech, kdy není porušení zákonného ustanovení jednoznačné a kdy chce eliminovat
riziko chybného vydání upozornění na porušení zákona. Pak raději vede zdánlivě nadbytečné řízení o přestupku, v jehož průběhu jsou však vyjasněny sporné skutečnosti. Je-li vyvrácena domněnka o porušení zákonného ustanovení, Rada řízení o přestupku zastaví.
Je-li Radou vydáno upozornění na porušení zákona, není proti tomuto právnímu úkonu přípustná
žaloba podle soudního řádu správního. Tato skutečnost již byla opakovaně potvrzena judikaturou
Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu.
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Dne 1. července 2017 vstoupil v účinnost zákon o odpovědnosti za přestupky a související novely
zákonů, upravující činnost Rady. V návaznosti na to Rada začala aplikovat i nové formy správních
trestů, včetně napomenutí. Rada rovněž ve výjimečných případech, vzhledem k závažnosti přestupku, či okolnostem jeho spáchání, rozhodne upustit od uložení správního trestu, jelikož je možné důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.
V roce 2018 Rada vydala celkem 167 upozornění na porušení zákona. Upozornění bylo vydáváno
nejčastěji v souvislosti s porušením povinnosti poskytnout na písemnou výzvu Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, s porušením povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace, s výskytem vulgarismů nebo nadávek ve vysílání či s porušením
licenčních podmínek.
Rada zahájila 70 řízení o přestupku, přičemž převažovala řízení týkající se možného porušení některé z povinností uložených zákonem o regulaci reklamy (zejména absence povinného textu doplněk stravy, deklarace léčebných účinků doplňku stravy, nekalosoutěžní praktiky).
Vhodným institutem, který Rada využívá v rámci postupu před zahájením řízení o přestupku, je
podání vysvětlení, jehož prostřednictvím Rada zjišťuje skutečnosti a okolnosti, které by mohly vyústit právě v zahájení řízení. Prostřednictvím podání vysvětlení Rada nejčastěji zjišťuje podrobnosti v případech podezření, že došlo k porušení zásad objektivity a vyváženosti, dále v případech
pochybností o kvalifikaci obchodních sdělení či při nejasnostech ohledně naplňování licenčních
podmínek.
Zákon o regulaci reklamy nezná institut upozornění na porušení zákona, Rada proto v souvislosti
se zjištěnými porušeními tohoto zákona dosud zpravidla vždy ukládala pouze pokuty. Vzhledem
k tomu, že zákon o odpovědnosti za přestupky rozšířil možnosti správního trestání, Rada v průběhu roku 2018 v několika případech rozhodla účastníkovi řízení uložit pouze napomenutí.
Specifikem zákona o regulaci reklamy je, že účastníky řízení nejsou pouze šiřitelé reklamy, ale rovněž zadavatelé a zpracovatelé reklamy. Zákon o regulaci reklamy Radě umožňuje nařídit ukončení
reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Může též zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, nebo pozastavit
zahájení šíření takové reklamy.
V roce 2018 Rada uložila celkem 31 pokut, přičemž v tomto údaji jsou zahrnuty rovněž pokuty
pořádkové, ukládané většinou z důvodu neposkytnutí vyžádaného vysvětlení. Nejčastěji pokutovanými přestupky v roce 2018 byla porušení zákona o regulaci reklamy.
Jedním z nejzávažnějších porušení zákona je neoprávněné vysílání. Tomu, kdo provozuje vysílání,
aniž je k tomu oprávněn, může Rada uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. V uplynulém roce
uložila Rada za neoprávněné vysílání dvě pokuty.
K odnětí licence dojde v případě, kdy provozovatel jejího udělení dosáhl na základě nepravdivých
údajů nebo porušil povinnost zajištění plurality informací ve vysílání, zvlášť závažným způsobem
opakovaně porušuje některé povinnosti zakotvené v ustanovení upravujícím základní povinnosti
provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání a za takové porušení mu byla uložena opakovaně pokuta, zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky, nebo
v případě, kdy se provozovatel stal veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů
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provozování rozhlasového nebo televizního vysílání zakázáno, anebo se takový veřejný funkcionář stal jeho společníkem, členem nebo ovládající osobou.
V následujících případech Rada může licenci odejmout: provozovatel vysílání nezahájil po nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení licence vysílání do 360 dnů u televizního vysílání a 180 dnů
u rozhlasového vysílání, po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů
(mimo dobu, kdy mu v tom bránily odůvodněné technické překážky), na jeho majetek byl prohlášen konkurz, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. K odnětí licence došlo
v roce 2018 v jednom případě.
O zrušení registrace Rada rozhodne v případě, kdy provozovatel v přihlášce uvedl nepravdivé údaje nebo opakovaně porušuje některá zákonná ustanovení upravující obsah programů a základní
povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání a byla mu již za to udělena pokuta. Rada může o zrušení rozhodnout, jestliže provozovatel převzatého vysílání závažným
způsobem porušil zákon o vysílání nebo mezinárodní dohodu, kterou je ČR vázána, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
V případě, kdy Rada uloží pokutu podle zákona o vysílání, zákona o AVMSnV anebo podle zákona o regulaci reklamy, lze proti rozhodnutí Rady podat žalobu podle soudního řádu správního.
Z toho je zřejmé, že Rada je vždy v postavení žalovaného správního orgánu, neboť výrok soudu
o zamítnutí žaloby je vždy výrokem, který potvrzuje rozhodnutí Rady, a Rada tak své rozhodnutí
obhájila i v soudním přezkumu. Za úspěch v soudním sporu považuje Rada také situaci, kdy je
žaloba odmítnuta, ačkoli tento výrok značí, že se věc meritorně neprojednávala a jedná se tedy
o otázku procesní.
V roce 2018 bylo správní rozhodnutí Rady napadeno devíti žalobami.
V případech, kdy správní rozhodnutí Rady soud zruší a vrátí věc k dalšímu řízení, dostává se řízení
zpět do fáze před vydáním rozhodnutí. Je tak možné doplnit podklady řízení a účastníka vyzvat
k novému vyjádření a k novým návrhům důkazních prostředků. Rada je v dalším postupu dle § 78
soudního řádu správního vázána právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil.
Proti rozhodnutí soudu (pravidelně Městského soudu v Praze) je přípustný mimořádný opravný
prostředek, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud Nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu zruší, je tento soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku.
V této části je vhodné také zmínit otázku právní moci rozhodnutí Rady. Žalobu lze podat pouze
proti pravomocnému rozhodnutí. Jak vyplývá ze správního řádu, rozhodnutí Rady nabývá právní
moci dnem jeho doručení poslednímu z účastníků správního řízení (zpravidla je účastník jeden).
Obdobná situace nastává v případě doručení rozsudku Městského soudu v Praze. I kasační stížnost lze podat pouze proti rozsudku, který je v právní moci, i zde tedy nabývá rozhodnutí soudu
právní moc dnem jeho doručení poslednímu (zpravidla druhému) z účastníků soudního řízení.
Rada se v některých řízeních také dostává do situace, kdy v závislosti na znění rozsudku Městského soudu v Praze a běhu lhůt vydá ve věci nové rozhodnutí, přičemž současně proti rozsudku
podá kasační stížnost. Stává se tak, že Rada nakonec obhájí své původní (ve věci první) rozhodnutí
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a v souladu se zásadou ne bis in idem musí soud rozhodnutí vydané ve věci jako druhé v pořadí
zrušit. V důsledku toho pak dochází k situaci, kdy Rada zdánlivě své rozhodnutí neobhájila, přestože opak je pravdou, takové skutečnosti pak výrazně zkreslují výstupy z evidence soudních sporů
vedených s Radou jako žalovaným správním orgánem.
Všechna rozhodnutí Rady o uložení pokuty, stejně jako soudní rozsudky, Rada zveřejňuje na svých
webových stránkách.
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INFORMACE O ZAPLACENÝCH POKUTÁCH

INFORMACE
ZAPLACENÝCH
POKUTÁCH
Rada předkládáOpřehled
všech zaplacených
pokut za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
Přehled je rozdělen na dvě čás�, kdy první tabulka obsahuje všechny pokuty, které účastníci

Rada
předkládá
přehled všech
zaplacených
pokut za
období
od 1. ledna
2018řízeních,
do 31.tzn.
prosince
správních
řízení, respek�ve
pachatelé
přestupků uhradili
až po
proběhnuvších
soudních
zpravidla
po zamítnu�
žaloby
Městským
soudem
Praze. Tímto
způsobem
bylopokuty,
v daném
období
2018.
Přehled
je rozdělen
na dvě
části, kdy
prvnívtabulka
obsahuje
všechny
které
účastníci
uhrazeno řízení,
8 pokutrespektive
v celkové výši
2 450 000přestupků
Kč.
správních
pachatelé
uhradili až po proběhnuvších soudních řízeních,
tzn. zpravidla po zamítnutí žaloby Městským soudem v Praze. Tímto způsobem bylo v daném obDruhá tabulka pak obsahuje přehled všech pokut uhrazených, aniž by pro� rozhodnu� Rady o uložení
dobí
uhrazeno 8 pokut v celkové výši 2 450 000 Kč.
pokuty byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze. Takto bylo ve sledovaném období uhrazeno
10 pokut v celkové výši 860 000 Kč.

Druhá tabulka pak obsahuje přehled všech pokut uhrazených, aniž by proti rozhodnutí Rady o uložení
byla podána
žalobalzek Městskému
soudu v Praze.
Takto
ve sledovaném
období
Nadpokuty
rámec uváděných
přehledů
uvést, že ve sledovaném
období
bylybylo
uhrazeny
2 pořádkové
uhrazeno
10 pokut
výši
860 000
Kč.
pokuty, každá
ve výšiv5celkové
000 Kč, tj.
v celkové
výši
10 000 Kč.
Tabulka
č. 1uváděných přehledů lze uvést, že ve sledovaném období byly uhrazeny 2 pořádkové
Nad
rámec
pokuty, každá ve výši 5 000 Kč, tj. v celkové výši 10 000 Kč.
Účastník řízení /

Předmět
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Tabulka č. 1
Účastník
řízení /
Pachatel
přestupku

Předmět

Pokuta

Uhrazena dne

400 000 Kč

9. 2. 2018

300 000 Kč

19. 2. 2018

500 000 Kč

6. 3. 2018

200 000 Kč

24. 4. 2018

50 000 Kč

3. 5. 2018

200 000 Kč

8. 6. 2018

400 000 Kč

31. 7. 2018

400 000 Kč

30. 11. 2018

Předmět

Pokuta

Uhrazena dne

porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. –
Sportka / O (Óčko) / 29. 4. 2017 / od 6:15:38 hodin – chybějící varování
porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. –
Šťastných 10 / Prima / 1. 4. 2017 / od 9:02:10 hodin – chybějící varování
porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. –
neoznámení a nedoložení změny členů dozorčí rady

100 000 Kč

19. 3. 2018

100 000 Kč

19. 3. 2018

10 000 Kč

9. 7. 2018

200 000 Kč

23. 7. 2018

porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
endala s.
Sb. – Ginkgo biloba / ŠLÁGR TV / 20. 12. 2013 / od 12:16:32
r. o.
hodin – nekalá obchodní praktika
porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
TV Nova s.
231/2001 Sb. – NOVA / Snídaně s Novou / 21. 10. 2016 / od
r. o.
5:55 hodin – nepatřičně zdůrazněný PP KIKA nábytek
porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
TV Nova s. 231/2001 Sb. – NOVA / Ordinace v růžové zahradě 2 / 15.
r. o.
11. 2016 / od 20:20 hodin – nepatřičně zdůrazněný PP Innogy
porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. –
Loterie KoLoterie Korunka / O (Óčko) / 20. 3. 2017 / od 7:20:28 hodin
runka a. s.
– reklama v rozporu s dobrými mravy
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
Walmark,
Sb. – Tammex family plus / Telka / 1. 6. 2014 / od 7:27:08
a. s.
hodin – nekalá obchodní praktika
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995
ABC TV s.
Sb. – Rebel / Sexy výzva / 30. 8. 2015 / od 23:45 hodin – ner. o.
kalá obchodní praktika
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
endala s.
Sb. – Colacoll / ŠLÁGR TV / 20. 12. 2013 / od 11:32:08 hodin
r. o.
– nekalá obchodní praktika
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
endala s.
Sb. – Trimun / ŠLÁGR TV / 20. 12. 2013 / od 10:33:25 hodin
r. o.
– nekalá obchodní praktika

Tabulka č. 2
Účastník
řízení /
Pachatel přestupku

SAZKA a. s.
SAZKA a. s.

AIDEM &
Vyšší odborná škola
televizní
Brno a. s.
Magical roof porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb. – JOJ Family / Linka lásky / 21. 8. 2017 / od 10:10 hodin
s. r. o.
– nekalá obchodní praktika
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Účastník
řízení /
Pachatel přestupku

Předmět

SATTURN
HOLEŠOV
spol. s r. o.
Vitabalans
CZ, s. r. o.

porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb. – Infokanál Boršice / 14.–15. 1. 2018 – nezapůjčení záznamů v odvysílané podobě
porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. –
MAGNEX / Prima / 12. 6. 2017 / od 19:26:26 hodin – chybějící text „doplněk stravy“
TEREZIA
porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. –
COMPANY s. TEREZIA REISHI / NOVA / 21. 10. 2017 / od 12:45:09 hodin
r. o.
– chybějící text „doplněk stravy“
GREPA
provozování převzatého vysílání bez oprávnění
Networks s.
r. o
Mountfield, porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb. – Mountfield / NOVA / 29. 12. 2017 / od 14:49:04 hodin
a. s.
– nekalá obchodní praktika
iDST, s. r. o. porušení licenčních podmínek – INFOKANÁL Měřín a Nárameč

Pokuta

Uhrazena dne

10 000 Kč

26. 7. 2018

10 000 Kč

21. 8. 2018

10 000 Kč

22. 8. 2018

100 000 Kč

24. 10. 2018

300 000 Kč

30. 10. 2018

20 000 Kč

16. 11. 2018

D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ		
STANOVENÝCH ZÁKONEM PROVOZOVATELŮM VYSÍLÁNÍ, PROVOZOVATELŮM
PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVATELŮM AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ A O DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH 		
PROVOZOVATELŮM VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮM PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ

(§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.)

Ustanovení § 5 písm. g) zákona o vysílání ukládá Radě povinnost monitorovat obsah rozhlasového
a televizního vysílání. Obdobnou povinnost má Rada podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o AVMSnV
také ve vztahu k obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Svou zákonnou povinnost Rada plní s využitím řady prostředků tak, aby za existujících provozně
-ekonomických, organizačních a personálních podmínek bylo dosaženo maximální možné kontroly obsahu vysílaných programů a šířených služeb.
Úplný kontinuální monitoring všech licencovaných televizních a rozhlasových programů, kterých
je na 550, a rostoucího počtu evidovaných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kterých je téměř 170, není možný, ale je nezbytné, aby koncepce monitoringu zahrnovala alespoň
průběžnou kontrolu všech programů či služeb a aby byly aplikovány takové metodické postupy,
které umožní odhalit co možná nejvíce pochybení. Je možné poznamenat, že v návaznosti na
novelizaci evropské směrnice AVMS v závěru roku 2018 se patrně rozšíří okruh monitorovaných
obsahů také o platformy pro sdílení videonahrávek, jejichž poskytovatelé jsou v jurisdikci ČR.
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Předpokladem efektivní kontroly vysílání je dostupnost záznamů vysílání. Rada využívá dvou základních zdrojů. Prvním jsou záznamy vysílání od samotných provozovatelů, kteří jsou v souladu
s ustanovením § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání povinni uchovávat v odvysílané podobě
a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Obdobnou povinnost mají
poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 6 odst. 5 zákona o AVMSnV.
Tento zdroj záznamů Rada zpravidla využívá u regionálních programů šířených prostřednictvím
kabelových systémů a rovněž u programů šířených prostřednictvím družice jen mimo území České republiky. Druhým zdrojem jsou záznamy vlastní, které si Rada pořizuje svými technickými prostředky nebo prostřednictvím svých spolupracovníků. Počet celoplošných televizních programů
kontinuálně zaznamenávaných přímo Radou v roce 2018 dosáhl 13. Tyto záznamy jsou jako celek
uchovávány po dobu tří let, nepočítaje dílčí části záznamů, které se staly součástí spisové služby.
V síti nahrávacích stanovišť Teramos, které má Rada rozmístěna na 15 stanovištích po celé České
republice, je pak zaznamenáváno několik desítek terestrických programů rozhlasových i televizních, včetně programů vysílaných pouze regionálně. Záznamy na místních stanovištích jsou podle
technických možností uchovávány po dobu několika týdnů až měsíců a jsou pro Radu průběžně
dostupné. Záznamy vysílání programů šířených prostřednictvím družice Rada získává rovněž od
svých externích spolupracovníků, tzv. screenerů. V případě potřeby je využíván i vlastní záznam
satelitního vysílání Radou pořízený ad hoc. Přístup k obsahu není problém u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, které jsou dostupné on-line, a u menší části těchto služeb, jejichž obsah není pro Radu přímo přístupný, Rada pro získání záznamů používá institut vyžádání záznamu
podle zákona o AVMSnV.
Záznamy vysílání, ať již získané vlastním nahráváním nebo vyžádané od provozovatele, jsou využívány k následnému monitoringu. Monitoring tedy probíhá výhradně zpětně zhlédnutím či poslechem a analýzou záznamu, případně provedením měření.
Rada využívá dvě základní metody monitorovací činnosti – analytický monitoring a screening.
1) Analytický monitoring
Analytický monitoring spočívá ve zhlédnutí nebo vyslechnutí úseku vysílání, který je
předmětem monitoringu, jeho popsání, analytickém vyhodnocení a navržení závěrů pro
Radu.
Analytický monitoring má čtyři větve:
a) Monitoring kontinuálních úseků vysílání
Monitoring kontinuálních úseků vysílání funguje na bázi vzorkování a spočívá
v analytické kontrole vybraného úseku zvoleného programu. Zpravidla je pro tento
účel vybrána několikahodinová, v některých případech i několikadenní kontinuální část
vysílání, která je detailně popsána a komplexně analyticky vyhodnocena. Monitorovaný
úsek je vyhodnocen z hlediska dodržování všech ustanovení zákona o vysílání a zákona
o reklamě. Pro tento typ monitoringu jsou většinou programy vybírány namátkově.
Pravidlem nicméně bývá, že první analytická kontrola tohoto typu musí proběhnout
v prvních šesti měsících od zahájení vysílání nového programu. K opakované analytické
kontrole je přistupováno podle klíče, který zohledňuje zejména divácký zásah programu
(častěji jsou monitorovány programy celoplošné než programy vysílané jen místně),
technické prostředky šíření programu a jeho potenciální problematičnost z hlediska
zákona, která vychází jednak z programové nabídky a rovněž z faktu, jak často je
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program předmětem diváckých stížností.
b) Monitoring s analytickým cílem
Monitoring s analytickým cílem je metoda vyhodnocování dodržování určitého
konkrétního zákonného ustanovení. Typickým příkladem je monitoring zpravodajských
a publicistických pořadů v předvolebním období, jehož úkolem je ověřit, zda
provozovatelé v takto citlivém období dodržovali zásady objektivního a vyváženého
informování. Jiným příkladem může být monitoring televizních pořadů dramatického
programového typu v úseku 6–22 hodin s cílem zjistit, zda svým obsahem neohrožují
fyzický, psychický či mravní vývoj dětí a mladistvých. Specifickým analytickým cílem je
také kontrola hlasitosti obchodních sdělení na vybraném televizním programu.
c) Monitoring na základě diváckých a posluchačských podnětů
Monitoring na základě diváckých a posluchačských podnětů reaguje na tisíce stížností, které Rada dostává. Na každém zasedání Rada projednává souhrny podání k obsahu vysílání či služeb, tedy přehled všech stížností a dalších podnětů, které Rada od
předchozího zasedání obdržela. Ke každému podnětu je zpracována stručná analýza
pořadu nebo jiné části vysílání, k němuž se stížnost vztahuje, a rovněž návrhy na další
postup ve věci, tj. např. na zahájení řízení o přestupku, existuje-li odůvodněné podezření, že došlo k porušení zákona či licenčních podmínek, či na postoupení podnětu jiným
orgánům. Poté, co se Rada na svém zasedání s podněty diváků a posluchačů seznámí,
jsou pisatelé vyrozuměni, k jakým krokům v dané věci Rada přistoupila. Záběr monitoringu na základě podnětů není možné konkrétně předvídat co do obsahu i rozsahu.
Objem monitoringu reagujícího na podněty tvoří přibližně jednu čtvrtinu celkového
objemu monitoringu, nicméně z povahy věci vyplývá, že podíl zjištěných pochybení je
poněkud vyšší, neboť autoři podnětů cíleně poukazují na jevy, které považují za problematické.
d) Systematický monitoring obchodních sdělení
Odvysílaná obchodní sdělení – reklamy, teleshopping a označení sponzora – podléhají
kontinuální kontrole. Na základě dat, která Úřad získává od agentury Admosphere,
jsou z hlediska zákona o vysílání a zákona o reklamě posuzována všechna premiérová
uvedení obchodních sdělení vždy za celý kalendářní měsíc. Data agentury Admosphere
navíc umožňují i kontrolu zákonných ustanovení, která upravují rozsah odvysílané
reklamy (reklamní limity) a způsob zařazování reklamy do pořadů (přerušování pořadů
reklamou).
2) Screening
Metoda screeningu spočívá ve spolupráci s externími spolupracovníky, tzv. screenery, kteří
byli pro výkon této činnosti odborně proškoleni. Screeneři se rekrutují zpravidla z okruhu
osob se zdravotním postižením, které pro svoji imobilitu mohou pracovat pouze z domova.
Screeneři dostávají konkrétní pracovní zadání – pořízení záznamu a následný monitoring
několikahodinových úseků televizního vysílání programů šířených jak prostřednictvím vysílačů, tak prostřednictvím družice či kabelových systémů, či obdobné podchycení obsahu
audiovizuální mediální služby na vyžádání. Screener pořizuje z monitoringu písemný protokol, který kromě popisných údajů obsahuje vyhodnocení sledovaného úseku s poukazy
na možná pochybení proti zákonu o vysílání, zákonu o AVMSnV nebo zákonu o regulaci
reklamy. Všechny tyto signalizované problémy jsou následně podrobeny odbornému roz74
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boru analytiky Rady. Přehled provedeného screeningu a z něj plynoucí návrhy jsou projednány Radou, která rozhoduje o dalším postupu.
Pro vyhodnocování dodržování zákonných ustanovení, která upravují obsah vysílaných programů,
jsou využívány rovněž metody a prostředky, které nevycházejí pouze z monitoringu. Například pro
analytické posuzování zpravodajských a publicistických pořadů jsou podpůrně využívány rovněž
přepisy těchto pořadů, které Rada získává od agentury Newton Media.
Rada využívá vlastní software DaTel Report, jehož úkolem je vyhledávat v přehledech programu
pořady, které již v minulosti byly předmětem sankce či upozornění na porušení zákona. Tento systém umožňuje kontrolovat, zda se provozovatelé poučili z předchozí sankce a učinili opatření, aby
se napříště porušení zákona vyvarovali. Efektivní je tento systém zejména při kontrole zařazování
pořadů, které byly vyhodnoceny jako ohrožující psychický, fyzický a mravní vývoj dětí a mladistvých. DaTel Report automaticky upozorňuje, na jakém programu, v jakém dni a hodině dojde
k opětovnému odvysílání pořadu, se kterým bylo v minulosti spojeno porušení zákona. Monitoring pak ověří, jestli takový pořad byl tentokrát správně zařazen až po 22. hodině, resp. zda v případě, že byl odvysílán před 22. hodinou, se tak stalo po jeho úpravě, která zajistila, že již nebude
pro dětského diváka ohrožující (sestřih pořadu apod.).
Od roku 2013 je prostředkem kontroly vysílání rovněž software, který měří hlasitost vysílání. Ten
slouží ke kontrole dodržování ustanovení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, které ukládá, že provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení sponzora byly
vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou.
Také v roce 2018 byl při monitoringu používán analytický software Adwind Kite umožňující mj.
zjišťování výskytu obchodních sdělení různého obsahu.
Obsahovou kontrolu rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání provádějí analytici Úřadu Rady. Kontrole televizního a rozhlasového vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání se věnuje deset analytiků. Na kontrole televizního vysílání
a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání se podílí pět externích screenerů. Rada příležitostně spolupracuje rovněž s několika agenturami a akademickými pracovišti, která se orientují na
mediální analýzu.
Ve specifických případech Rada spolupracuje rovněž s odborníky mimo mediální oblast. Při vyhodnocování pořadů problematických z hlediska možného ohrožení psychického, fyzického a mravního vývoje někdy Rada přistupuje k zadání psychologických posudků. Dohled nad obchodními
sděleními pak zahrnuje spolupráci s jinými státními orgány (Česká národní banka, Ministerstvo
financí ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv) a se znalci.
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Přehled výsledků monitoringu za skončený rok reprezentuje specifický úhel pohledu na výkon
kontrolní funkce Rady. Délka životního cyklu případů z monitoringu řešených na úrovni správního
řízení, a po případném rozhodnutí Rady o sankci velmi často i na úrovni soudního řízení, mnohdy
výrazně přesahuje horizont jednoho roku, což platí zejména u případů řešených podle zákona
o regulaci reklamy. Případy v právní moci je třeba hledat spíše v předcházející kapitole C, která
sumarizuje informace o dodržování právních předpisů, avšak tam jsou jen zčásti zachyceny případy řešené na základě monitoringu provedeného v rámci roku 2018, ale spíše v letech dřívějších.
Přehled výsledků monitoringu projednaných Radou ve skončeném roce je tak zprávou aktuální,
ale současně předběžnou, protože výsledek neukončených řízení o přestupku nelze předjímat,
stejně jako výsledky řízení před správními soudy v případech, kdy uložení pokuty bylo či teprve
bude napadeno podáním žaloby.
Výstupy monitoringu se odvíjejí od systému monitoringu, který je popsán výše, od struktury povinností provozovatelů vysílání a dalších subjektů v oblasti obsahu vysílání, i od specifik daného
roku. Úkolem této pasáže je přinést ucelený přehled typů pochybení provozovatelů televizního
vysílání a dalších subjektů zaznamenaných při monitoringu v rámci roku 2018. Anotace analýz
obsahu vysílání realizovaných Radou a projednaných v roce 2018 je umístěna v příloze. Pohled
aplikovaný zde je výrazně zobecňující. Informace o výstupech monitoringu v oblastech, kterým je
věnována specifická pozornost, jsou v podrobnějším zpracování zařazeny mezi příspěvky kapitoly
B věnované situaci v rozhlasovém a televizním vysílání.
Z hlediska celkové statistiky patřil rok 2018 v oblasti monitoringu obsahu televizního vysílání k rokům s menší četností problémů či potenciálních problémů v obsahu televizního vysílání, která
byla podobná (137) jako v roce předchozím (129). S výhradou předběžnosti informací je možné
konstatovat, že v průběhu roku 2018 Rada rozhodla na základě monitoringu projednaného v tomto roce o uložení pokuty celkem ve čtyřech případech. Ponecháváme zde stranou poněkud četnější pořádkové pokuty podle správního řádu, které sice měly vztah k monitoringu obsahu vysílání,
avšak netýkaly se přímo obsahu vysílání, ale plnění souvisejících povinností a lhůt. Do konce roku
2018 nebylo uzavřeno 36 řízení o přestupku zahájených na základě monitoringu v tomto roce.
Některá z nich mohou přinést další sankce, ovšem 11 řízení zahájených v průběhu roku 2018 bylo
následně zastaveno bez sankce, což může být i výsledek některých dosud probíhajících řízení. Případů přímého upozornění na porušení zákona o vysílání či licence, tj. upozornění, kterým nepředcházelo řízení o přestupku, bylo v souvislosti s přímým monitoringem obsahu televizního vysílání
projednaným Radou v rámci roku 2018 celkem 85. Upozornění je opatřením k nápravě (se zároveň
stanovenou lhůtou) a není sankcí. Rada v souvislosti s monitoringem obsahu televizního vysílání
pokračovala ve využívání institutu vyžádání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu ještě
před případnými dalšími kroky, který Radě umožňuje lépe zvážit další postup a vyhnout se např.
zahajování řízení o přestupku s nedostatkem vstupních informací. Tento postup byl aplikován celkem ve 111 případech, což je podobné množství jako v letech předchozích. Jedna výzva k vysvětlení se přitom často týká více nejasných bodů. Pouze v 11 případech měla věc další vývoj ve
formě upozornění na porušení zákona o vysílání či licence nebo zahájení řízení o přestupku (dvě),
což znovu potvrzuje přínosnost této formy postupu. Mnoho případů by bez podaného vysvětlení
vedlo k přestupkovému řízení, které by později bylo zastaveno bez uložení sankce. V dalších případech oslovený subjekt k vysvětlení připojil informaci o nápravě nedostatku, ke které z nepřímého
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podnětu výzvy k vysvětlení sám přistoupil, a předešel tak případnému dalšímu postupu ze strany
Rady.
Charakter vyskytujících se problémů v obsahu televizního vysílání v roce 2018 naznačují poznatky
o typech zaznamenaných pochybení. Vzhledem k počtu neskončených přestupkových a soudních
řízení k případům vzešlým z monitoringu v průběhu roku 2018 je nutné zatím hovořit o signálech,
nikoliv o definitivních zjištěních. Zaznamenané problémy či potenciální problémy v obsahu vysílání je možné rozdělit do dvou základních skupin. Do jedné skupiny patří jevy související s vysíláním
obchodních sdělení (paragrafy 48–53a zákona o vysílání a zákon o regulaci reklamy). Druhý okruh
případů souvisí s povinnostmi při vysílání programu podle paragrafů 31, 32, 42–47 zákona o vysílání a s licenčními podmínkami. Problematické případy z oblasti vysílání obchodních sdělení jsou
méně početné, ale relativně častěji v této oblasti dochází k ukládání pokuty.
Pokud jde o povinnosti při vysílání programu podle zákona o vysílání, k relativně častým patřily
v roce 2018 v televizním vysílání problémy při poskytování objektivních a vyvážených informací
nezbytných pro svobodné vytváření názorů a oddělování názorů nebo hodnotících komentářů od
informací zpravodajského charakteru (§ 31 odst. 2: devět případů, z toho sedm uzavřeno upozorněním na porušení zákona a dva ve fázi neukončeného řízení o přestupku) a problémy s respektováním zásad objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
(§ 31 odst. 3: deset případů, z toho pět již uzavřeno upozorněním na porušení zákona a pět ve fázi
neukončeného řízení o přestupku).
V oblasti plnění základních povinností provozovatelů podle § 32 odst. 1 zákona o vysílání, které
se týkají obsahu vysílání, mezi zaznamenanými pochybeními opět kvantitativně dominovalo porušení povinnosti zdržet se v době od 6 do 22 hodin vysílání pořadů a upoutávek, které obsahují
vulgarismy a nadávky (§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání). Zákon neumožňuje, aby Rada za
porušení této povinnosti uložila sankci, a tak všechny případy (28) skončily upozorněním provozovatele na porušení zákona. K relativně častějším problémům patřilo porušení povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (§ 32 odst. 1 písm. g)). Šest řešených případů tohoto typu
skončilo upozorněním provozovatele na porušení zákona. Obojí – tedy poměrně nevýrazná četnost i uzavření případů upozorněním bez sankce – svědčí o tom, že někdejší mnohem výraznější
problém se daří držet pod kontrolou, což lze přičíst jak citlivému reagování veřejnosti na výstřelky
v tomto směru, tak i trvalé prioritní pozornosti Rady k zákonné ochraně dětí a mladistvých před
nežádoucím obsahem vysílání. Výskyt dalších typů problémů v obsahu vysílání z hlediska § 32
odst. 1 zákona o vysílání byl v roce 2018 ojedinělý.
Mezi časté problémy zaznamenané při monitoringu také v roce 2018 patřily takové, které je možné
označit za technická pochybení či nesplnění informační povinnosti. Patřily mezi ně zejména problémy s uchováváním záznamů vysílání a jejich zapůjčením v řádném stavu Radě k monitoringu (§
32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání: osm případů). Do této kategorie patří také problém s řádným
označováním obrazu programu logem (§ 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání: šest případů, z toho
jeden ve fázi neukončeného řízení). Nejčastějším výsledkem bývá v těchto případech upozornění
na porušení zákona se lhůtou k nápravě, ale v jednom případě (§ 32 odst. 1 písm. l)) přikročila Rada
k uložení pokuty (10 000 Kč).
Mezi povinnosti podle zákona o vysílání patří také povinnost dodržovat licenci udělenou na základě tohoto zákona a programové podmínky licence. V roce 2018 monitoring obsahu televizního
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vysílání zaznamenal devět problémových případů tohoto typu, z nichž byli provozovatelé v šesti
případech již upozorněni na porušení licenčních podmínek. Některé z těchto případů vznikají ze
zbytečné detailnosti programových licenčních podmínek, které si žadatelé o licenci navrhují sami,
ale po udělení licence při vývoji obsahu programu nedbají o provedení změn v licenčních podmínkách, o které musejí sami požádat, a ovšem také zaplatit příslušný správní poplatek.
Specifickou typovou skupinou problémů v obsahu televizního vysílání jsou problémy při vysílání
obchodních sdělení, do které patří i problémy při vysílání pořadů s umístěním produktu (product
placement). Je vhodné poznamenat, že součástí monitoringu obchodních sdělení je soustavný
monitoring obsahu premiér všech reklamních spotů, označení sponzora a teleshoppingových
spotů, dodržování povoleného rozsahu reklamy a teleshoppingu a způsobu přerušování pořadů
reklamou či teleshoppingem na více než čtyřiceti celoplošných programech, který nutně nepřináší poznatky o problémech, pokud se nevyskytly.
K povinnostem souvisejícím s vysíláním obchodních sdělení patří jednak povinnosti podle paragrafů 48 až 53a zákona o vysílání, a dále povinnosti podle zákona o regulaci reklamy. Počet nově
řešených problémových případů v roce 2018 dosáhl počtu 50, což je přibližně stejně jako v minulých letech (např. v roce 2017 šlo o 59 případů). Pokud jde o problémy při vysílání obchodních
sdělení z hlediska zákona o vysílání, nejčastější bylo v roce 2018 vysílání obchodních sdělení, která
nejsou snadno rozeznatelná (§ 48 odst. 1 písm. b): čtyři případy včetně jednoho ve fázi neukončeného řízení), nebo vysílání obchodních sdělení, která nejsou řádně oddělená od ostatních částí
vysílání (§ 49 odst. 1 písm. a): čtyři případy). V uzavřených případech těchto typů byli provozovatelé upozorněni na porušení zákona. Podle očekávání poklesl počet případů porušení v roce 2017
nově vzniklé povinnosti provozovatelů vysílání zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin (§ 49 odst. 1 písm.
c): v roce 2018 dva případy oproti devíti případům v předcházejícím roce). Pokles vyjadřuje skutečnost, že nová povinnost vstoupila do povědomí provozovatelů, i s přispěním kontrolní činnosti
Rady. Další případy zaznamenaných pochybení při vysílání obchodních sdělení z hlediska zákona
o vysílání byly v roce 2018 zcela sporadické. Jako příklad můžeme uvést dva případy upozornění
na porušení zákona při řádném neoznačení pořadů, v nichž bylo uplatněno umístění produktu (§
53a odst. 3).
Při vysílání obchodních sdělení je kromě specifických povinností podle zákona o vysílání nutné
dodržovat také obecná pravidla, která platí pro reklamu v širokém smyslu slova a která upravuje
zákon o regulaci reklamy. Převažující většina v roce 2018 zahájených řízení o přestupku podle zákona o regulaci reklamy (zahájeno celkem 27) nebyla ke konci roku uzavřena (22 neuzavřených),
a tak výrazně platí, že rekapitulace zaznamenaných potenciálních problémů v televizním vysílání
má zejména signální funkci. Jedno řízení o přestupku bylo zastaveno bez sankce, dvě zahájená řízení byla spojena. Ve třech řízeních o přestupku podle zákona o regulaci reklamy, která byla vedena ve věcech zaznamenaných při monitoringu v rámci roku 2018, Rada přikročila k uložení pokuty.
Ze zaznamenaných případů porušení či možného porušení zákona o reklamě v roce 2018 se nejvíce případů (15) týkalo zakázaných nekaloobchodních praktik, konkrétně případů řešených podle
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, který zakazuje nekalé obchodní praktiky podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Řízení o přestupku v jednom případě skončilo uložením pokuty (200 000 Kč). Ostatních 14
řízení o přestupku z této skupiny nebylo ke konci roku uzavřeno. I v jiných letech bývá tento typ
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pochybení poměrně častý, ale vyšší počet zaznamenaných potenciálně problémových případů
v roce 2018 souvisí i se souhrnným monitoringem soutěžních a ezoterických teleshoppingových
bloků, který byl v roce 2018 realizován. Z dalších typů problémů z hlediska zákona o regulaci reklamy byly v roce 2018 zaznamenány problémy či potenciální problémy v reklamách na potraviny
v širším smyslu, zejména případy spadající pod § 5d odst. 3 zákona o reklamě, který stanoví, že reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“ (pět případů včetně jednoho řízení zastaveného nakonec bez sankce), a případy spadající pod § 5d odst. 2 zákona o reklamě,
odkazující na čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že
informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité
lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy (tři případy). Větší část řízení o přestupku vedených v těchto věcech byla ovšem na konci roku
2018 neukončená, kromě již zmíněného řízení zastaveného bez sankce a dvou případů, které již
byly uzavřeny uložením pokuty – jedné za porušení § 5d odst. 3 (20 000 Kč) a jedné za kumulativní porušení § 5d odst. 2 a 3 (v jednom spojeném řízení z původních dvou byla uložena pokuta
750 000 Kč). Další řízení o přestupku zahájená v průběhu roku 2018 ve věci možného porušení
některého z jiných ustanovení zákona o regulaci reklamy byla ojedinělá a nemá význam je zde
zmiňovat, neboť řízení o přestupku nebyla ke konci roku uzavřena.
Zákon o vysílání kontrolní pravomoc Rady směrem k obsahu vysílání označuje v § 5 výhradně jako
monitoring obsahu vysílání, a tak je nutné za formu monitoringu považovat nejen přímé analyzování obsahu na základě smyslové percepce či provedeného měření, o kterém jsme hovořili až
dosud, ale také vyhodnocování podkladů od provozovatelů vysílání, kde přímý monitoring není
možný zejména z důvodu, že jde o průřezové povinnosti, které je třeba vztahovat k vysílání za
celý rok, nebo proto, že jde v některých případech o informace o vysílaném programu, které není
možné získat jen monitoringem vysílání. Proto také mohla Rada v těchto případech v rámci roku
2018 získat a projednat poklady teprve za předchozí rok 2017. Na základě vyžádaných podkladů je
kontrolováno plnění povinností provozovatelů celoplošného televizního vysílání při zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením podle § 32 odst. 2 zákona
o vysílání. Z kontrolní činnosti Rady v tomto případě nevyplynuly za období roku 2017 poznatky,
které by vedly k upozorněním na porušení zákona nebo k zahájení řízení o přestupku. Namátková
kontrola tzv. audiopopisů u vybraných pořadů programů Relax a Prima Comedy Central v období
7. května – 8. června 2018 nepřinesla poznatky o pochybení provozovatelů. Nejasnosti vznikly při
obdobné kontrole na programu JOJ Family, avšak případ nebyl zatím uzavřen. Rovněž kontrola
dodržování tzv. evropských kvót podle § 42–44 (případně až § 47) zákona o vysílání se opírá o vyžádané podklady. Zákon v tomto případě výslovně ukládá provozovatelům povinnost předkládat
příslušné informace Radě. Podrobná sumarizace výsledků kontroly je provedena v kapitole G. Zde
se omezíme na základní informaci, že při kontrole dodržování tzv. evropských kvót byla uložena
dvě upozornění na porušení souvisejících informačních povinností – v jednom případě podle § 47
odst. 1 písm. a) a b), respektive v druhém případě podle § 47 odst. 1 písm. a) až c) zákona o vysílání.
Anotace jednotlivých analýz provedených v rámci monitoringu obsahu televizního vysílání jsou
uvedeny v příloze.
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Kontrola obsahu rozhlasového vysílání vychází jednak ze zákonné povinnosti Rady dohlížet na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí
o udělení licence, jednak z podnětů zaslaných rozhlasovými posluchači.
V roce 2018 bylo provedeno celkem 17 kontinuálních analýz programů vysílaných provozovateli
vysílání s licencí. V rámci těchto 24hodinových analýz je kromě dodržování povinností podle zákona o vysílání kladen velký důraz na dodržování licenčních programových podmínek, na jejichž
základě provozovatel licenci získal. Kromě těchto kontinuálních analýz bylo provedeno šest srovnávacích analýz vybraných programů.
Na základě podnětů posluchačů bylo provedeno 29 podrobnějších analýz vysílání provozovatelů rozhlasového vysílání s licencí i provozovatele ze zákona. Dále byly provedeny dvě dlouhodobé analýzy vysílání, které se věnovaly zpravodajství a publicistice různých programů se zřetelem
ke sněmovním volbám 2017, a tři dlouhodobé analýzy vysílání, které se věnovaly zpravodajství
a publicistice různých programů se zřetelem k prezidentským volbám 2018. Kromě toho byly provedeny čtyři analýzy vybraných publicistických pořadů (ČRo).
Součástí monitoringu rozhlasového vysílání jsou též komplexní analýzy obchodních sdělení a dodržování zákonných povinností souvisejících s jejich odvysíláním nejen podle zákona o vysílání,
ale také podle zákona o regulaci reklamy. Jedná se vždy o kontrolu odvysílaných obchodních sdělení ve dvanáctihodinových úsecích vysílání, aby tak došlo zejména k zachycení reklamy v primetime úsecích vysílání. Těchto komplexních analýz bylo v roce 2018 provedeno celkem 144.
Kromě podnětů, jejichž vyřízení spadalo do její působnosti, obdržela Rada také ty, které se věnovaly dramaturgii pořadů. V případě, že se podnět týkal programů provozovatele vysílání ze zákona, Rada jej postoupila Radě Českého rozhlasu.
Celkem bylo v roce 2018 vypracováno 205 analýz na 61 programech od 36 provozovatelů. Na základě těchto kontrol bylo vydáno celkem devět upozornění na porušení zákona a jeden správní
trest ve formě napomenutí. Pět upozornění se týkalo porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, jedno porušení § 32 odst. 1 písm. c) zákona o vysílání, jedno porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona o vysílání, jedno porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání a jedno nedodržování licenčních
podmínek.
Výsledky kontrol jsou popsány v příloze této zprávy.

VÝSLEDKY KONTROLY OBSAHU AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA
VYŽÁDÁNÍ
Kontrola obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vychází jednak z povinnosti Rady
pravidelně monitorovat obsah služeb, jednak z podnětů uživatelů.
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V roce 2018 provedla Rada analýzu celkem osmi audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
v rámci standardního monitoringu a 76 formou screeningu. Celkem tedy zanalyzovala 84 evidovaných služeb.
V souvislosti s komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily v říjnu 2018, byl screening
převážně zaměřen na výskyt obsahu spojeného s prezentací kandidátů či kandidujících subjektů
a zařazování volebních spotů či jiných propagačních materiálů. Zákon o AVMSnV sice neupravuje problematiku objektivity a vyváženosti, přesto byly výsledky průzkumu hodnotné z hlediska
zmapování, zda se služby nestaly platformou pro propagaci konkrétního politického uskupení,
názorového proudu apod., a v případě služeb odvozených od televizních programů posloužily
jako podkladový materiál pro monitoring televizního vysílání ve volebním období.
Analýzám byly podrobeny služby různorodého audiovizuálního obsahu, z nich pak vyplynulo vydání jednoho upozornění na porušení zákona a devíti výzev k podání vysvětlení.
Rada upozornila poskytovatele StockholmDream Production s. r. o. na porušení zákona pro nedodržení předepsaných povinností při uplatnění tzv. umístění produktu.
Ve dvou případech byli poskytovatelé dotázáni na chod služeb. Výzva k podání vysvětlení týkající
se důvodu neoznámení změny evidovaných údajů, způsobu plnění hospodářské činnosti, plnění
povinností stanovených v § 6 odst. 1 zákona o AVMSnV a naplňování redakční odpovědnosti byla
zaslána čtyřem poskytovatelům.
Také v tomto roce se Rada zabývala vyhledáváním neevidovaných služeb. Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kteří nepodali žádost o zápis do evidence, byli vyzváni
k podání vysvětlení a posléze vytýkaný stav napravili. Na základě monitoringu potenciálních nelineárních služeb Rada zapsala do evidence dva poskytovatele.
Rada v roce 2018 zapsala do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání celkem 17 služeb, přičemž u pěti evidovaných služeb bylo konstatováno, že již nenaplňují
definici audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve dvou případech byla Rada obeznámena
o ukončení poskytování nelineárních služeb a 13 služeb bylo z evidence vymazáno, neboť uplynula zákonná lhůta jednoho roku od ukončení jejich poskytování.
Výsledky kontrol jsou popsány v příloze této zprávy.

ROZDÍLNÁ STANOVISKA ČLENŮ RADY PŘI MONITOROVÁNÍ OBSAHU 		
ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Na 8. zasedání konaném dne 24. dubna 2018 v rámci bodu 20 – souhrnu podání k obsahu rozhlasových programů doručených v předcházejícím období – se Rada zabývala mimo jiné stížností týkající se odvysílání politické anekdoty na rozhlasovém programu KISS provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o. Rada v dané věci hlasovala o návrhu usnesení na zahájení správního řízení pro možné porušení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o vysílání, který neschválila (výsledek
hlasování: 1-0-8), naopak svým usnesením rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
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a) zákona o odpovědnosti za přestupky ve věci možného přestupku spočívajícího v odvysílání nevhodného vtipu, že věc odkládá (výsledek hlasování: 11-1-0).

Člen Rady Daniel Novák vyjádřil toto rozdílné stanovisko:
„Člen Rady doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., uplatňuje své rozdílné stanovisko ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění změn, k rozhodnutí Rady nevydat upozornění provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Říčanská 3, ohledně porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
c) citovaného zákona, přijatému na 8. zasedání Rady v roce 2018, dne 24. 4. 2018 (jednací bod čís. 20 –
souhrn podání 8/2018, podnět zařazený pod čís. 2):
Odvysíláním vtipu dne 2. 4. 2018 v čase 19:56:45 na programu Kiss Jižní Čechy se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu politického
smýšlení. Uvedené jednání by mohlo naplnit i skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356 zákona čís.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění změn, spáchaného veřejně rozhlasem. Nevydáním upozornění se
Rada nevypořádala s posuzovaným podnětem v souladu se zákonem.“

E. INFORMACE O UDĚLENÝCH LICENCÍCH A KRITÉRIÍCH, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH
BYLY LICENCE UDĚLENY ŽADATELŮM O LICENCI A ZAMÍTNUTY ŽÁDOSTI VŠECH
OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

(§ 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.)

Udělování licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání patří mezi nejdůležitější pravomoci svěřené Radě zákonem o vysílání. Všechna rozhodnutí o udělení licence zveřejňuje Rada
na svých webových stránkách.
Společné licenční řízení podle Hlavy I zákona o vysílání Rada zahajuje z vlastního podnětu nebo
z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení. V současné době se tento typ licenčního řízení týká jen žádostí o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů v pásmu FM (velmi krátkých vln), případně také v pásmu AM (středních vln). Soutěží zde
jednotlivé projekty, z nichž Rada vybírá ten nejlepší podle kritérií stanovených § 17 zákona o vysílání, přičemž těžiště jejího správního uvážení fakticky spočívá v hodnocení přínosu programové
skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů. V rámci této
úvahy Rada porovnává ve vymezeném územním rozsahu jak jednotlivé projekty mezi sebou, tak
všechny předložené projekty se stávající nabídkou programů. Rada pro každé společné licenční řízení sestavuje přehled zachytitelných programů ve vymezeném územním rozsahu a tento přehled
se stává nedílnou součástí odůvodnění rozhodnutí o udělení licence.
Vzhledem ke změnám zákona o vysílání a zejména vývoji judikatury správních soudů Rada postupuje v těchto licenčních řízeních vyhlášených od roku 2011 podle aktualizovaného Manuálu postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona o vysílání (poslední
pozměněná verze přijatá Radou 4. září roku 2016). Podle tohoto aktualizovaného manuálu byla
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vedena všechna licenční řízení vedená v roce 2018, pokud šlo o licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM.
Jednodušší formu má licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání podle
Hlavy II, § 25 zákona o vysílání, které se zahajuje z podnětu žadatele a ten je jediným účastníkem
řízení. Rada zde zvažuje pouze skutečnost, zda žadatel o licenci splňuje podmínky podle § 13 odst.
3 a zda navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1 zákona o vysílání. Rada v tomto typu řízení rozhoduje o udělení licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic, kabelových systémů a zvláštních přenosových
systémů a k provozování zemského digitálního rozhlasového nebo televizního vysílání. Regulace
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se nevztahuje na rozhlasové
a převzaté rozhlasové vysílání.
Pokud jde o zemské digitální rozhlasové vysílání, v průběhu roku 2018 Rada neudělila žádnou licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání. Digitální rozhlasové vysílání je jinak převážně realizováno prostřednictvím subjektů, které provozují převzaté rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů v systému T DAB – v pásmu III a L bandu. V licenčních řízeních vedených podle Hlavy
II, § 25 zákona o vysílání pak Rada udělila 18 licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím družice.
V oblasti televizního vysílání byl v uplynulém roce udělen téměř zcela totožný počet licencí jako
v roce 2017. Nejvyšší nárůst nových programů se stejně jako v předešlém roce soustředil v oblasti vysílání prostřednictvím družic, které slouží především přeshraničnímu šíření programů, a také
v oblasti zvláštních přenosových systémů, kam spadá vedle online šíření lineárního vysílání také
široká paleta nových technologií a aplikací. Celkově lze v počtu udělených televizních licencí
v průběhu posledních let sledovat konstantní vývoj.
Naopak oproti roku 2017, kdy Rada nezaregistrovala podle ustanovení § 26 a násl. zákona o vysílání ani jednoho provozovatele převzatého vysílání, proběhlo v uplynulém roce 6 nových řízení
o registraci.
Přehled řízení o udělení licencí
Pro typ vysílání

rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů
rozhlasové vysílání prostřednictvím družice
televizní vysílání prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T
televizní vysílání prostřednictvím družice
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů

Počet řízení Rozhodnuto

14
18
7
10
2
1
11

Neukončeno

7
18
7
9
2
1
11

7
0
0
1
0
0
0

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Rada v průběhu roku 2018 vedla deset nově vyhlášených licenčních řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, všechna pro analogové vysílání v pásmu
FM. Zároveň rozhodovala v licenčních řízeních zahájených v roce 2017.
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V tomto roce rozhodla celkem v sedmi licenčních řízeních o udělení licence pro vysílání v pásmu
FM. Z těchto rozhodnutí bylo jedno rozhodnutí napadeno u Městského soudu v Praze a do konce
roku 2018 o něm nebylo jednáno.
Vzhledem ke skutečnosti, že správní rozhodnutí v takovémto licenčním řízení, které má formu
soutěže, je enormně obsáhlé (jedná se pravidelně o desítky stran) a přitom jsou výroky o udělení
licence jednomu žadateli a neudělení ostatním žadatelům logicky propojeny, jsou veškerá rozhodnutí v plném rozsahu (tedy s podrobným odůvodněním udělení licence vítěznému žadateli
a jeho licenčními podmínkami a s podrobným odůvodněním zamítnutí žádostí ostatních účastníků v jednotlivých řízeních) přílohou této výroční zprávy. Pro lepší orientaci je následně vložen
přehled licenčních řízení ukončených v roce 2018, a to v případech společného licenčního řízení
včetně informací o počtu účastníků v řízení, identifikace úspěšného i neúspěšného žadatele a jejich programů a data, kdy Rada rozhodla o udělení licence.
Na tomto místě je zároveň vhodné uvést, že v roce 2018 pokračovala stagnace v počtu nově vyhlášených licenčních řízení na udělení licence k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím
vysílačů. Důvodem pro tuto skutečnost je zřejmě stávající znění zákona o vysílání, které v přechodných ustanoveních obsahuje omezení analogového rozhlasového vysílání pouze do 10. října
2025. Podle bodu 6 čl. II novely zákona o vysílání č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna vydat licenci
k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost, a to
i včetně prodloužení podle § 12 zákona o vysílání, skončila nejpozději 10. října 2025.
Vzhledem k tomu, že prozatím není rozhodnuto ani o digitálním rozhlasovém vysílání, ani o tom,
zda bude, či nikoli, pokračovat analogové rozhlasové vysílání, nově udělené licence mají platnost
již na méně než jinak zákonem stanovených 8 let. Pokud by však možnost analogového vysílání
nakonec zůstala i po 10. říjnu 2025, je třeba o takové skutečnosti rozhodnout výrazně dříve, novelizovat zákon a dát Radě významný časový prostor pro přelicencování celého kmitočtového spektra
(dnes se jedná o více než 200 licencí).

Seznam licenčních řízení o udělení licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM ukončených v roce 2018

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
Vsetín 105,7 MHz / 100 W
Slavíč 96,1 MHz / 100 W
Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W
Břeclav I 94,6 MHz / 100 W
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W
Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W
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Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena
Radio Kroměříž s.r.o. / Radio
Kroměříž
RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. / COUNTRY RADIO
RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. / Radio Beat

Počet Další žadatelé
žadate- a jejich pro- Datum udělů
gramy
lení licence
1

-

9. 1. 2018

1

-

23. 1. 2018

1

-

23. 1. 2018
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Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W
Louny 107,0 MHz / 100 W
Most 2 105,1 MHz / 100 W
Náchod 2 107,1 MHz / 100 W
Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W
Rumburk 92,4 MHz / 100 W
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena

RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. / KISS

Počet Další žadatelé
žadate- a jejich pro- Datum udělů
gramy
lení licence

1

-

20. 3. 2018

Zlín 7 101,2 MHz / 100 W

HAMCO, s.r.o. / Radio Haná
okruh SkyRock

1

-

17. 7. 2018

Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W

AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City

2

JOEMedia
s.r.o. / HEY
Radio

14. 8. 2018

Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W

MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio
BLANÍK

1

-

4. 9. 2018

Seznam účastníků řízení – rozhlasové vysílání prostřednictvím družice
Účastník řízení
RFE/RL, Inc., odštěpný závod

Název programu
RADIO SVOBODA

Rozhodnutí Rady
Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

OZODLIK RADIOSI

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

AZATLYK RADIOSY

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO OZODI

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO SLOBODNA EVROPA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO SVOBODA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

MASHAAL RADIO

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO EUROPA LIBERA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO SLOBODNA EVROPA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

AZADI RÁDIO/RÁDIO AZADI

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO EVROPA E LIRE

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

AZADLIQ RADIOSU

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

AZATTYK UNALGYSY

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO FARDA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO SVABODA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

RADIO TAVISUPLEBA

Licence udělena dne 5. června 2018

RFE/RL, Inc., odštěpný závod

AZATUTYUN RADIOKAYANI

Licence udělena dne 5. června 2018

RADIO PROGLAS, s.r.o.

RADIO PROGLAS

Licence udělena dne 5. června 2018

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Udělení licence k provozování televizního vysílání se řídí dle § 25 zákona o vysílání, zahajuje se
z podnětu žadatele a ten je jediným účastníkem řízení. Rada zde zvažuje pouze skutečnost, zda
žadatel o licenci splňuje podmínky podle § 13 odst. 3 a zda navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1 zákona o vysílání. Rada v průběhu roku 2018 udělila 30
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licencí k provozování televizního vysílání a jedno řízení o udělení licence nebylo ke konci tohoto
roku ukončeno.
Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T
Účastník řízení

Označení názvu programu

Rozhodnutí Rady

TP Pohoda s.r.o.

Info TV

Licence udělena dne 23. ledna 2018

FTV Prima spol. s r.o.

Prima KRIMI

Licence udělena dne 20. února 2018

Jihočeská média s.r.o.

LIPNO Infokanál

Licence udělena dne 17. července 2018

MWE Networks International s.r.o.

POWER TV

Licence udělena dne 17. července 2018

Ústecká TV s.r.o.

rtm plus Ústecko

Licence udělena dne 23. října 2018

Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o.

GALERIE

Licence udělena dne 6. listopadu 2018

Stanice O, a.s.

O (Óčko)

Licence udělena dne 4. prosince 2018

Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím družice
Účastník řízení

Označení názvu programu

Rozhodnutí Rady

FTV Prima spol. s r.o.

Prima KRIMI

Licence udělena dne 20. února 2018

MTV NETWORKS s.r.o.

Nickelodeon

Licence udělena dne 6. března 2018

ŠLÁGR TV, spol. s r.o.

ŠLÁGR 2

Licence udělena dne 5. června 2018

O2 TV s.r.o.

Orange Sport

Licence udělena dne 17. července 2018

O2 TV s.r.o.

Orange Sport 2

Licence udělena dne 17. července 2018

O2 TV s.r.o.

Orange Sport 3

Licence udělena dne 17. července 2018

O2 TV s.r.o.

Orange Sport 4

Licence udělena dne 17. července 2018

MWE Networks International s.r.o.

POWER TV

Licence udělena dne 17. července 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o.

TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK

Licence udělena dne 14. srpna 2018

Lounge and Live TV, s.r.o.

Lounge TV

Nerozhodnuto v roce 2018

Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
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Účastník řízení

Označení názvu programu

PK 62, a.s.

TV LEO GOLD

Stanice O, a.s.

ÓČKO Black

Rozhodnutí Rady
Licence udělena dne 17. července
2018
Licence udělena dne 4. prosince
2018
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F. Informace o změnách licenčních podmínek Provozovatelů
vysílání s licencí
(§ 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.)

Pro provedení změny v licenčních podmínkách musí provozovatel vysílání s licencí podle zákona
o vysílání požádat předem Radu o písemný souhlas s touto změnou. Rada má poté podle ustanovení § 21 odst. 3 za povinnost o požadované změně rozhodnout, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne
doručení žádosti.
Při rozhodování o udělení souhlasu se změnami u provozovatelů je zákonem o vysílání stanoven
jiný postup. Liší se u televizního vysílání prostřednictvím družice, kabelových systémů, zvláštních
přenosových systémů a u provozovatelů televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů,
resp. u provozovatelů digitálního rozhlasového vysílání či rozhlasového vysílání prostřednictvím
kabelových systémů nebo družice oproti rozhodování o udělení souhlasu se změnami u provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM a AM. Tento rozdíl vychází zejména z odlišné povahy samotného řízení o udělení licence, kdy první skupina licencí má povahu
v zásadě nárokové žádosti (při splnění zákonných podmínek), zatímco licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM a AM má povahu veřejné soutěže svého
druhu, a tudíž řízení o udělení licence se může účastnit větší počet účastníků.
V případě řízení o udělení souhlasu se změnou územního rozsahu televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů, tedy diagramu využití rádiových kmitočtů digitálního vysílání, je nezbytné, aby požadovaná změna byla v souladu se stanoviskem ČTÚ, které si Rada před provedením
změny vyžádá. Negativní stanovisko ČTÚ je v řízení o změně územního rozsahu televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů důvodem pro neudělení souhlasu s požadovanou změnou.
Poměrně složitým vývojem prošlo řízení o změně územního rozsahu rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM a AM. Na základě vývoje judikatury správních soudů je umožněna fakticky pouze taková změna územního rozsahu vysílání, která nepředstavuje vstup na nové
území. Tomu odpovídá skutečnost, že v roce 2018 došlo pouze ke schválení změn u již přidělených
souborů technických parametrů. Přehled těchto změn je zařazen v této kapitole.
Pokud jde o neudělení souhlasu a jeho důvody, jsou upraveny ve druhé větě § 21 odst. 3 citovaného zákona: Rada neudělí souhlas se změnou pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Ovšem ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) hovoří pouze obecně o kritériích, na základě kterých byly uděleny licence žadatelům o licenci a zamítnuty žádosti ostatních
účastníků řízení. Tito ostatní neúspěšní účastníci z licenčního řízení jsou ovšem z tohoto titulu také
účastníky řízení o změně licence podle § 21. odst. 1 zákona o vysílání.
Speciálním případem je rozhodování o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního
podílu ve společnosti provozovatele na třetí osobu podle ustanovení § 21 odst. 6 a 7. V takovém
případě Rada souhlas neudělí, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56, a zároveň musí být zachován alespoň 66 %podíl nebo 66 %hlasovacích práv osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, a to po dobu pěti let od udělení licence. Nově se tato ochranná pětiletá lhůta neuplatní v případech, kdy je tímto společníkem
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veřejný funkcionář, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo
televizní vysílání.
Rada v roce 2018 obdržela celkem 100 žádostí, na jejichž základě byl udělen souhlas se 119 změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci, a 14 žádostí o prodloužení licence. Všechna rozhodnutí o změnách licenčních podmínek Rada zveřejňuje na svých webových stránkách. O některých žádostech bude Rada rozhodovat v roce 2019.

PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZMĚN LICENČNÍCH PODMÍNEK

§ 21 odst. 1 písm. a)

ustanovení zákona o vysílání
změna označení názvu programu

počet
9

§ 21 odst. 1 písm. b)

změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y)

24

§ 21 odst. 1 písm. c)

změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů

3

§ 21 odst. 1 písm. d)

změna licenčních programových podmínek

54

§ 21 odst. 1 písm. e)

změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv,
vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů

17

převod obchodního podílu na třetí osobu TV

8

§ 21 odst. 7
§ 21 odst. 8

fúze sloučením v RV

1

§ 21 odst. 10

souhlas s přebíráním programu

3

§ 12 odst. 8

prodloužení doby platnosti licence*

14

* Rada na základě svých kompetencí rozhoduje též o prodloužení doby platnosti licence a obdobně o udělení transformační licence, která je svou povahou fakticky prodloužením doby platnosti
licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM a AM.
Do působnosti Rady náleží registrace změn v přihlášce provozovatelů převzatého vysílání, a proto
je pro úplnost do této kapitoly zařazen přehled změn provozovatelů převzatého vysílání. Změny
je provozovatel povinen oznámit Radě předem a změna může být provedena až poté, co Rada
změnu zaregistrovala.
Specifickým případem, kdy Rada neakceptuje oznámenou změnu, je změna programové nabídky provozovatelů převzatého vysílání, a to v případě, kdy se jedná o zařazení programu, který by
mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a to i v době od 6:00 do
22:00 hodin, přičemž takové vysílání by nebylo zabezpečeno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. V takových případech Rada provozovatele vyzve k nápravě, spočívající v zabezpečení
vysílání v souladu s příslušným ustanovením zákona, a v případě, že k nápravě nedojde, odmítne
takovou změnu provozovateli zaregistrovat.
Rada v uplynulém roce zaregistrovala 43 změn v registracích, z čehož nejpodstatnější část tvoří
oznámení o změnách programové nabídky provozovatelů převzatého vysílání.
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PŘEHLED OZNÁMENÝCH ZMĚN V PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI

§ 29 odst. 1 písm. a)

ustanovení zákona o vysílání
vklady jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob rozdělení hlasovacích práv

počet
2

§ 29 odst. 1 písm. b)

seznam akcionářů (společníků)

1

§ 29 odst. 1 písm. c)

změna programové nabídky

2

§ 29 odst. 1 písm. d)

územní rozsah vysílání

1

Oznámení změn v přihlášce k registraci spočívající ve změně programové nabídky podle § 29 odst.3
§ 29 odst. 3

změna programové nabídky

37

ZMĚNY PROGRAMOVÝCH LICENČNÍCH PODMÍNEK TELE VIZNÍHO A ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Rada v roce 2018 projednala celkem 64 žádostí o změnu programových licenčních podmínek
a změnu označení (názvu) programu.
Televizní vysílání
V roce 2018 Rada vydala předběžný souhlas s 28 změnami licenčních podmínek provozovatelů
televizního vysílání, které se týkaly programové náplně vysílání, a v osmi případech vydala souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada neshledala ani v jednom případě důvody pro
neudělení souhlasu s programovou změnou. Jedno řízení o žádosti nebylo v roce 2018 ukončeno.
Rozhlasové vysílání
V roce 2018 obdržela Rada celkem 28 žádostí provozovatelů rozhlasového vysílání o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, které se týkaly změn licenčních podmínek (celkem 26 žádostí), změn označení (názvu) programu (celkem jedna žádost)
a přebírání programu včetně identifikace (celkem tři žádosti, z toho ve dvou případech spojené
s žádostí o změnu licenčních podmínek).
V těchto případech je Rada vždy v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 věty čtvrté zákona o vysílání
povinna vyhodnotit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení, přičemž dle věty šesté není přípustné, aby byla měněna základní programová specifikace
programu. Dle ustálené soudní judikatury je Rada též povinna o správních řízeních vedených dle
§ 21 zákona o vysílání informovat veškeré žadatele, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byla zamítnuta, a poskytnout
těmto neúspěšným účastníkům licenčního řízení lhůtu k vyjádření. Tyto subjekty se tedy vedle
žadatele stávají účastníky správního řízení o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci.
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Rada v souladu s výše uvedeným souhlas s požadovanou změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci vyslovila ve všech případech.
Dne 9. ledna 2018 (zasedání č. 1 / pořadové č. 4) Rada udělila společnosti RTV Cheb s. r. o. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č. j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 23. ledna 2018 (zasedání č. 2 / pořadové č. 6) Rada udělila provozovateli První rozhlasová s.r.o.
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Oldies rádio (licence č. j. Ru/175/99/2370), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 6. března 2018 (zasedání č. 5 / pořadové č. 6) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č. j. Ru/130/98), spočívající ve změně licenčních podmínek
programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 6. března 2018 (zasedání č. 5 / pořadové č. 7) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence č. j. Ru/102/01), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 6. března 2018 (zasedání č. 5 / pořadové č. 9) Rada udělila společnosti RTV Cheb s.r.o. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č. j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001), spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. včetně
identifikace přejímaného programu.
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Rada vyhodnotila, že přejímání požadovaného programu a jeho vysílání není v rozporu se základní programovou specifikací ani licenčními podmínkami. Zároveň se jedná o programy, jimž byla
licence udělena před platností zákona č. 231/2001 Sb., tedy před povinností vést společné licenční
řízení s více účastníky. Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas
udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 8) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č. j. Ru/99/01), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 9) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA
a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č. j. Ru/115/01), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 10) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č. j. Ru/284/00), spočívající ve změně
licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 11) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č. j. Ru/103/01), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
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Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 12) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č. j. Ru/121/02), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 13) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Faktor (licence č. j. Ru/20/00), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 14) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence č. j. Ru/57/99), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 20. března 2018 (zasedání č. 6 / pořadové číslo 15) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence č. j. Ru/93/99), spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 10. dubna 2018 (zasedání č. 7 / pořadové č. 3) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č. j. Ru/277/00), spočívající ve změně licenčních podmínek
programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických
rysů programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla
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k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas udělila.
Dne 15. května 2018 (zasedání č. 9 / pořadové číslo 2) Rada udělila provozovateli 4S PRODUCTION,
a. s., předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EXPRES FM (licence č. j. Ru/137/01), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 5. června 2018 (zasedání č. 10 / pořadové číslo 28) Rada udělila provozovateli RTV Cheb s. r. o.
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č. j. Ru/118/01), spočívající ve změně licenčních
podmínek programu, tj. v zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 26. června (zasedání č. 11 / pořadové číslo 8) Rada udělila provozovateli Radio Černá Hora II.
s.r.o. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č. j. Ru/135/98/1170), spočívající ve změně
názvu programu na nový název Hitrádio Černá Hora.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná změna názvu programu by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 13) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence č. j. Ru/282/00), spočívající ve změně licenčních podmínek programu, tj. ve změně programové skladby, a Rada zároveň udělila předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Hitrádio Magic (licence č. j. Ru/282/00), spočívající v přejímání programu Hitrádio Černá Hora (licence č. j. Ru/135/98/1170) provozovatele Radio Černá Hora II. s.r.o., včetně
identifikace přejímaného programu.
Rada vyhodnotila, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení a zároveň přejímání požadovaného programu a jeho vysílání není v rozporu se základní programovou specifikací ani licenčními podmínkami. Jedná se o programy, jimž byla licence
udělena před platností zákona č. 231/2001 Sb., tedy před povinností vést společné licenční řízení
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s více účastníky. Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 14) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. 2015/118/zab), spočívající ve změně licenčních podmínek programu, tj. v zařazování pořadů a dalších částí vysílání,
programových prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem, a Rada zároveň udělila předchozí
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. 2015/118/zab) dle § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v přejímání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2013/676/zab) provozovatele Rádio
Dobrý den, spol. s r.o., včetně identifikace přejímaného programu.
Rada vyhodnotila, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení a zároveň přejímání požadovaného programu a jeho vysílání není v rozporu se základní
programovou specifikací ani licenčními podmínkami. Proti této žádosti nevznesl námitku žádný
z účastníků společného licenčního řízení. Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla
a požadovaný souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 15) Rada udělila provozovateli RTV Cheb s.
r. o. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č. j. Ru/118/01), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční,
který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 16) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/98/01), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční,
který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 17) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2016/1027/zab), spočívající ve
změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční, který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
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Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 18) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2007/248/FIA), spočívající ve změně
licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 19) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/97/01), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční,
který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 20) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/283/00), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 21) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/348/00), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
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Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 22) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/32/99), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční,
který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.
Dne 17. července 2018 (zasedání č. 12 / pořadové číslo 23) Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č. j. Ru/278/00), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15–25 %české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Vzhledem k zachování základní programové specifikace, jakož i veškerých charakteristických rysů
programu, Rada dospěla k závěru, že navrhovaná úprava licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný
souhlas udělila.

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ KMITOČTŮ
ZA ROK 2018
provozovatel
RTV Cheb s. r. o.

označení (název)
programu
RÁDIO EGRENSIS

lokalita
Aš

107,9 MHz

výkon
0,038 kW

změna
změna stanoviště

Route Radio s.r.o.

Rádio Dálnice

Velké Meziříčí 5

105,0 MHz

0,1 kW

změna stanoviště

Route Radio s.r.o.
Route Radio s.r.o.
Route Radio s.r.o.
Route Radio s.r.o.
Route Radio s.r.o.
Route Radio s.r.o.
RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.
RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.
RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.

Rádio Dálnice
Rádio Dálnice
Rádio Dálnice
Rádio Dálnice
Rádio Dálnice
Rádio Dálnice

Přimda
Průhonice
Poříčí nad Sázavou
Nýřany
Mýto
Klimkovice

91,9 MHz
104,2 MHz
107,8 MHz
100,5 MHz
92,0 MHz
88,6 MHz

KISS

Hoděšovice

91,1 MHz

1 kW

změna stanoviště

Country VÝCHOD

Svitavy Opatov

91,8 MHz

0,2 kW

změna stanoviště

Country MORAVA

Brno Nebovid

96,8 MHz

1 kW

změna stanoviště

ORLICKO Media s.r.o.

Radio Orlicko

Ústí nad Orlicí I

95,5 MHz

0,1 kW

změna stanoviště
a výkonu

EVROPA 2, spol. s r.o.

Rádio Evropa 2 –
Východní Čechy

Hoděšovice

99,5 MHz

1 kW

změna stanoviště
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kmitočet

0,1 kW
změna stanoviště
0,025 kW změna stanoviště
0,05 kW změna stanoviště
0,05 kW změna stanoviště
0,05 kW změna stanoviště
0,05 kW změna stanoviště
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G. INFORMACE O PODPOŘE EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ TVORBY,
O PLNĚNÍ PODÍLU EVROPSKÉ TVORBY (§ 42) A NEZÁVISLÉ TVORBY (§ 43) A 		
O DŮVODECH PŘÍPADNÉHO NEDOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH PODÍLŮ 			
V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O PODPOŘE TVORBY EVROPSKÝCH
DĚL PŘI POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ

(§ 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.)

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Požadavky zastoupení evropské tvorby ve vysílání stanovují §§ 42–44 zákona o vysílání. Ty deklarují, aby provozovatel televizního vysílání tam, kde je to proveditelné, vyhradil pro evropská
díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času. Evropské nezávislé tvorbě má být vyčleněno
10 %z celkového vysílacího času. Do tohoto celkového vysílacího času se nezapočítává čas určený
k vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.
Třetím požadavkem je podpora současné evropské nezávislé tvorby. Provozovatel je povinen zajistit, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými
tvůrci tvořila alespoň 10 %díla, od jejichž prvního uvedení neuplynulo více než pět let.
Pro účely vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání českých televizních provozovatelů jsou Radou žádána data od provozovatelů
celoplošného televizního vysílání, od provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice,
resp. prostřednictvím družice a kabelových systémů, a od provozovatelů vysílání zvláštními přenosovými systémy za celý předcházející kalendářní rok.
Provozovatelé jsou dále vyzýváni, aby poskytli údaje o českých dílech odvysílaných za kalendářní
rok, a to na základě ustanovení § 47 odst. d) zákona o vysílání, které ukládá povinnost provozovatele předkládat Radě údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl.
Předkládané přehledy vycházejí z informací poskytnutých provozovateli. Možnosti verifikace dat
jsou značně omezené. Kontrola se může omezit pouze na namátkové ověřování, zda konkrétní
tituly pořadů, které provozovatelé vykazují, skutečně byly v deklarovaném čase do vysílání zařazeny. Není v kapacitních možnostech Rady zjišťovat, kdo je výrobcem jednotlivých audiovizuálních
děl, zda jde o výrobce naplňujícího definici nezávislého producenta nebo kdy bylo dílo poprvé
uvedeno apod.
Detailní prostudování dat, jimiž provozovatelé dokládají odvysílání evropských děl a evropských
nezávislých děl, často vypovídá o nesrovnalostech, ať již způsobených nedostatečnou evidencí
děl ze strany provozovatelů či nedbalostí při jejich zpracování. Tam, kde lze chyby prokázat, je
od provozovatelů žádáno doplnění nebo náprava. Nelze nicméně vyloučit, že některé nedostatky
odhaleny nejsou.
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Celoplošní provozovatelé
Tabulka 1 – statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské
nezávislé a současné nezávislé tvorby a českých děl za období leden–prosinec
2018 – celoplošní provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů
Provozovatel / televizní
Evropská nezávis- Současná nezávisprogram
Evropská tvorba
lá tvorba
lá tvorba
1
39 %
Barrandov Televizní Studio
84,78 %
17,99 %
a.s. / Televize Barrandov
Barrandov Televizní Studio a.s.
63,25 %
38,94 %
9,4 %
/ KINO BARRANDOV2
Barrandov Televizní Studio a.s.
68,93 %
24,68 %
41,5 %
/ BARRANDOV KRIMI3 (dříve
BARRANDOV PLUS)
Česká televize / ČT1

90,5 %

24,1 %

20,5 %

Česká televize / ČT2

86,4 %

27,6 %

47,3 %

Česká televize / ČT244

100 %

0

0

Česká televize / ČT sport5

99,7 %

21,5 %

97,6 %

Česká televize / ČT :D

62,9 %

30 %

29,9 %

Česká televize / ČT art

85,3 %

21,3 %

43,3 %

Digital Broadcasting s.r.o. /
Rebel

40,22 %

33,95 %

42,3 %

FTV Prima, spol. s r.o. / Prima6, 7

78,71 %

29,82 %

92,37 %7

Česká díla
2 974,6 hod. /
65,32 %
658,3 hod. /
12,13 %
2 026,5 hod. /
43,98 %
7 018 hod. /
12 869 českých děl
4 548 hod. /
11 474 českých děl
8 324 hod. /
18 901 českých děl
5 906 hod. /
14 473 českých děl
1 361 hod. /
7 246 českých děl
1 879 hod. /
4 018 českých děl
1 073 hod. /
18,96 %
2 227,4 hod. /
38,67 %

1

1

Provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. deklaruje, že v roce 2018 vynaložil pro všechny své programy 			
minimálně 10 %ze svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobe			
ných nezávislými výrobci a minimálně 10 %z takto stanovené částky vynaložil na díla vyrobená nezávislými 		
výrobci, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.

2

Program KINO BARRANDOV je vysílán rovněž prostřednictvím družice.

3

Program BARRANDOV KRIMI je vysílán rovněž prostřednictvím družice.

4

Program ČT24 je zpravodajsko-publicistickým programem; na většinu jeho vysílání se tudíž vztahuje výjim		
ka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu. Tato skutečnost ovlivňuje nenaplnění požadavku na 		
zastoupení evropské nezávislé tvorby.

5

Program ČT sport je sportovním programem; na většinu jeho vysílání se tudíž vztahuje výjimka z povinnosti
dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.

6

Program Prima je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

7

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., konstatuje, že je pro něj údaj o prvním celosvětovém zveřejnění zahra			
ničních pořadů nedostupný, proto jej neuvádí. Údaj, zda se u zahraničních pořadů jedná o pořad nezávislé-		
ho producenta, uvádí provozovatel jen tam, kde je pro něho tato informace dostupná.
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Provozovatel / televizní
program
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
COOL8
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
KRIMI9 ,10
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
love11
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
MAX12
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
ZOOM13
Magical roof s.r.o. / JOJ
Family14
Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.
cz TV15

1

Evropská tvorba

Evropská nezávis- Současná nezávislá tvorba
lá tvorba

Česká díla
580,5 hod. /
9,7 %

31,36 %

25,92 %

30,88 %

35,08 %

4,97 %

100 %

162,3 hod. / 3,81 %

49,4 %

20,97 %

65,99 %

1 544 hod. /
25,03 %

74,21 %

369,3 hod. / 7,1 %

32,69 %

3,15 %

64,18 %

18,33 %

90,24 %

Data nebyla
poskytnuta

Data nebyla
poskytnuta

Data nebyla
poskytnuta

228,4 hod /
3,45 %
Data nebyla
poskytnuta

88,11 %

8,23 %

100 %

5 367 hod.

Stanice O, a. s. / Óčko STAR16

100 %

19,49 %

100 %

Stanice O, a. s. / Óčko Expres17

100 %

24,4 %

100 %

Stanice O, a. s. / O („Óčko“)18

100 %

19,36 %

100 %

TP Pohoda s.r.o. / RELAX

63,27 %

37,98 %

TUTY Broadcasting, a.s. /
TUTY19

55,74 %

55,58 %

30,35 %

TV NOVA s. r. o. / NOVA20

60,41 %

13,8 %

18,63 %

TV NOVA s. r. o. / Nova Cinema21

20,4 %

19,95 %

14,01 %

7 038 hod. /
100 %
8 774 hod. /
100 %
6 734 hod. /
100 %
1 886 hod. /
44,5 %

28 %

145 hod. / 4,6 %
3 416,3 hod. /
54,38 %
302,75 hod. /
4,4 %

8

Program Prima COOL je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

9

Program Prima KRIMI je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

10

Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož provozovatel zahájil vysílání 2. 4. 2018.

11

Program Prima love je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

12

Program Prima MAX je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

13

Program Prima ZOOM je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

14

Program JOJ Family je vysílán prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů a družice.

15

Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož provozovatel zahájil vysílání 12. 1. 2018.

16

Program Óčko STAR je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

17

Program Óčko Expres je vysílán prostřednictvím vysílačů a zvláštních přenosových systémů.

18

Program O je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

19

Program TUTY je vysílán prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů.

20

Program NOVA je vysílán prostřednictvím vysílačů a družice. (V průběhu roku 2018 začal být program 			
vysílán rovněž prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.)

21

Program Nova Cinema je vysílán prostřednictvím vysílačů a družice. (V průběhu roku 2018 začal být program vysílán
rovněž prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.)
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Provozovatel / televizní
program

Evropská tvorba

TV NOVA s. r. o. / Nova Action22

18,21 %

TV NOVA s. r. o. / Nova 223
TV NOVA s. r. o. / Nova Gold24

5,67 %
75,18 %

Evropská nezávis- Současná nezávislá tvorba
lá tvorba
17,53 %

43,81 %

2,56 %

68,45 %

3,59 %

69,03 %

Česká díla
116,2 hod. /
1,84 %
227,4 hod. /
3,17 %
5 002,7 hod. /
72,06 %

Provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. v roce 2018 splnil požadavky zákona na zastoupení
evropských děl ve vysílání na všech svých programech.
Česká televize jako každoročně na svých programech ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art s rezervou splnila
všechny zákonem požadované kvóty pro evropskou tvorbu. Programy ČT24 a ČT sport jsou naproti tomu programy tematické, na většinu jejichž vysílání se vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat
kvóty pro evropskou tvorbu. Provozovatel nicméně poskytl údaje vztahující se k pořadům odvysílaným na těchto programech, které lze dle §§ 42–44 zákona o vysílání klasifikovat. Nedosažení
kvóty pro evropskou nezávislou tvorbu na programu ČT24 je způsobeno zpravodajským zaměřením tohoto programu.
Provozovatel FTV Prima spol. s r.o. naplnil zákonné požadavky, resp. požadavky na zastoupení evropské tvorby plynoucí z licenčních podmínek, na všech svých programech. Na programu Prima,
resp. Prima+1, dokonce významně překročil jak zákonnou kvótu pro evropská díla, tak pro evropská nezávislá díla a zejména soudobá evropská nezávislá díla. Na programu Prima ZOOM, u něhož
je dle licenčních podmínek vyžadováno minimální zastoupení evropské tvorby 20 %z celkového
vysílacího času, tvořila evropská tvorba v roce 2018 dokonce více než 64 %. Provozovatel tak naplnil i požadavky zákonné, přestože to licence nepředpokládá. Na programu Prima COOL, který
má licenčními podmínkami snížen povinný podíl evropské tvorby na minimálně 10 %, bylo tohoto zastoupení rovněž s přehledem dosaženo. Podíl evropské nezávislé soudobé tvorby na tomto
programu pak výrazně přesáhl požadavky zákona. Na programu Prima love, kde by provozovateli
postačilo k naplnění licenčních podmínek 20 %zastoupení evropské tvorby, provozovatel dosáhl
zastoupení vyššího než 49 %.
Provozovatel Stanice O, a.s., vykázal na svých programech Óčko STAR, Óčko Expres a O („Óčko“)
stoprocentní zastoupení evropské a české produkce. Tato skutečnost je v tomto případě, přestože
vysílání provozovatele sestává z videoklipů z celého světa, způsobena faktem, že vysílané videoklipy jsou zařazované do pořadů, které dle vlastní dramaturgické úvahy sestavuje a vyrábí ať již
sám provozovatel či nezávislý producent. Ze stejného důvodu tvoří i evropská nezávislá soudobá
tvorba sto procent, přestože vysílané videoklipy, zejména pak na programu Óčko STAR, jsou staré
i několik desítek let. Podání provozovatele ovšem vykázalo nedostatky, když přehledová tabulka
vztahující se k programu O („Óčko“) neposkytovala informace k odvysílaným pořadům. Provozovatel proto musí být vyzván k odstranění závad výkazu.
1

22

Program Nova Action je vysílán prostřednictvím vysílačů a družice. (V průběhu roku 2018 začal být program vysílán rov
něž prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.)

23

Program Nova 2 je vysílán prostřednictvím vysílačů a družice. (V průběhu roku 2018 začal být program vysílán rovněž
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.)

24

Program Nova Gold je vysílán prostřednictvím vysílačů a družice. (V průběhu roku 2018 začal být program vysílán
rovněž prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.)
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Provozovatel Digital Broadcasting s.r.o. v roce 2018 nesplnil zákonný požadavek na nadpoloviční
zastoupení evropských děl ve vysílání, když na programu Rebel byla tato díla zastoupena 40,22 %.
Provozovatel TV NOVA s.r.o. v roce 2018 na programu NOVA dosáhl zákonem vyžadovaného zastoupení evropských děl ve všech sledovaných kategoriích. Na programech Nova Cinema, Nova
Action a Nova 2 provozovatel v roce 2018 nedosáhl nadpolovičního podílu evropských děl. Tato
skutečnost je nicméně ve shodě se zněním licenčních podmínek. Na programu Nova Cinema má
být evropská tvorba dle licence zastoupena minimálně 10 %. Tento podíl program splňuje a dokonce výrazně překračuje. Na programu Nova Action by dle licenčních podmínek měla evropská
tvorba činit minimálně 8 %. Tento požadavek licence program naplňuje. Stejně tak je naplňován
licenčními podmínkami vyžadovaný pětiprocentní podíl evropské tvorby ve vysílání programu
Nova 2.
Na programu Nova Gold, který je dle licence zaměřen na archivní pořady vlastní výroby provozovatele, jsou značně překračovány požadavky zákona na zastoupení evropské tvorby. Z pochopitelných důvodů ovšem nemůže provozovatel dosáhnout zákonem požadovaného podílu evropské
nezávislé tvorby. Na to pamatují i licenční podmínky programu, které ukládají, aby na programu
Nova Gold byla alespoň 3 %celkového vysílacího času vyhrazena evropské nezávislé tvorbě. Je
pozoruhodné, že přestože licence umožňuje, aby na programu Nova Gold nebyla vůbec zastoupena evropská nezávislá tvorba mladší pěti let, byla v roce 2018 tato tvorba ve vysílání zastoupena
69,03 %z celkového objemu evropských nezávislých děl.
Provozovatel programu JOJ Family, společnost Magical roof s.r.o., neposkytl požadované údaje
o naplňování povinností dle §§ 42–44 zákona o vysílání. Provozovatel proto musí být upozorněn
na porušení zákona a bude mu stanovena lhůta k nápravě
Provozovatelé televizního vysílání prostřednictvím družice
Tabulka 2 – statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské nezávislé a současné nezávislé tvorby a českých děl za období leden–prosinec 2018 – provozovatelé televizního vysílání prostřednictvím
družice a provozovatelé televizního vysílání prostřednictvím družice a kabelových systémů
Provozovatel / televizní program
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / MEGAMAX
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / Minimax25
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / TV Paprika
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / TV PAPRIKA CENTRAL
EUROPE

Evropská tvorba

Evropská nezávislá tvorba

Současná nezávislá tvorba

Česká díla v hodinách / v procentech

60 %

60 %

53 %

0

52 %/ 59 %/ 55
%

51 %/ 56 %/ 53
%

47 %/ 45 %/
50 %

0

74 %

62 %

70 %

0

78 %

60 %

69 %

0

1

25

U programu Minimax jsou uvedeny tři různé údaje. První údaj se vztahuje k české jazykové mutaci, druhý údaj 		
k srbské jazykové mutaci a třetí údaj k rumunské jazykové mutaci.
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1

Provozovatel / televizní program
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK26
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / SPORT 227
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / SPORT 328
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / Sport1 Hungary29
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / Sport2 Hungary30
AMC Networks Central Europe s.r.o. / Sport1 Czechia and
Slovakia31
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / FILM CAFÉ
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / FILM CAFÉ ROMANIA
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / AMC CHANNEL CENTRAL
AND EASTERN EUROPE
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / AMC CHANNEL
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / SPEKTRUM
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / SPEKTRUM HOME
AMC Networks Central Europe
s.r.o. / AMC CHANNEL BULGARIA
AMC Networks Central Europe s.r.o. / MINIMAX CHANNEL
SLOVENIA

26

Evropská tvorba

Evropská nezávislá tvorba

Současná nezávislá tvorba

Česká díla v hodinách / v procentech

79 %

63 %

71 %

0

Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka

Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka

Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka
Na vysílání se
vztahuje výjimka

Na vysílání se vztahuje výjimka
Na vysílání se vztahuje výjimka
Na vysílání se vztahuje výjimka
Na vysílání se vztahuje výjimka

Na vysílání se
vztahuje výjimka

Na vysílání se
Na vysílání se
Na vysílání se vztahuvztahuje výjimka vztahuje výjimka
je výjimka

36 %

36 %

21 %

55 hod. / 1 %

30 %

30 %

14 %

24 hod. / 0,4 %

36 %

36 %

12 %

183 hod.
2%

22 %

22 %

4%

18 hod. / 0,2 %

31 %

31 %

16 %

30 hod. / 0,4 %

62 %

59 %

72 %

0

71 %

66 %

71 %

0

22 %

22 %

4%

18 hod. / 0,2 %

59 %

56 %

45 %

0

Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož program zahájil vysílání 1. 9. 2018.

Program SPORT 2 je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), proto se na jeho
27
vysílání vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.

		

Program SPORT 3 je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), proto se na jeho
28
vysílání vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.

		

29
Program Sport1 Hungary je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), proto se na 		
jeho vysílání vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.
30
Program Sport2 Hungary je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), proto se na 		
jeho vysílání vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.
Program Sport1 Czechia and Slovakia je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), 		
31
proto se na jeho vysílání vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.
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Provozovatel / televizní program
Evropská tvorba
AMC Networks Central Europe s.r.o. / MINIMAX CHANNEL
54 %
HUNGARY
AMC Networks Central Europe
28 %
s.r.o. / AMC CHANNEL ROMANIA
AMC Networks Central Europe
39 %
s.r.o. / Film+
AMC Networks Central Europe
57 %
s.r.o. / Film Mania
AMC Networks Central Europe
17 %
s.r.o. / AMC CHANNEL RU
AMC Networks Central Europe
35 %
s.r.o. / SUNDANCE TV PE
5,24 %
ATV CZ, s.r.o. / GOLF CHANNEL32

Československá
filmová
100 %
společnost, s. r. o. / CS film
Československá filmová
společnost, s. r. o. / CS mini
Československá filmová
společnost, s. r. o. / kinoSvět
Československá filmová
společnost, s. r. o. / HOROR
FILM
Československá filmová
společnost, s. r. o. / CS filmová, s.r.o. / WAR svět válek33
DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema
EFB NETWORK s.r.o. / UP
NETWORK
FILM EUROPE, s.r.o. / Film
Europe
FILM EUROPE, s.r.o. / ČESKOSLOVENSKO
FILM EUROPE, s.r.o. / Be2Can
(dříve FESTIVAL)
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima +1

Evropská nezávislá tvorba

Současná nezávislá tvorba

Česká díla v hodinách / v procentech

51 %

45 %

0

28 %

16 %

39 %

19 %

57 %

16 %

22 hod. / 0,4 %

17 %

18 %

0

35 %

60 %

5,24 %32

98,77 %

100 %

7,22 %

49 hod. /
1%
178 hod. /
3%

37 hod. /
0,4 %
11,5 hod. /
28 děl

3 280 hod. /

57,61 %

93,23 %

1 321,5 hod. /
84,8 %

85,63 %

73,16 %

60,99 %

56,77 %

46,76 %

586,4 hod. / 20,70 %

70,8 %

70,79 %

21,57 %

221,5 hod. /
12,75 %

59,47 %

58,77 %

32,67 %

99 hod. / 1,18 %

50,13 %
Konkrétní údaj
provozovatel
neposkytl

15,3 %
41,9 %
Konkrétní údaj
Konkrétní údaj
provozovatel ne- provozovatel neposkytl; konstato- poskytl; konstatoval, že povinnost val, že povinnost
splněna nebyla
splněna nebyla

300 hod. / 4,04 %
70 hodin (premiér)

96,9 %

96,9 %

30,9 %

0

100 %

100 %

0

3 944 hod. /
100 %

92,8 %

92,8 %

31 %

0

78,71 %

29,82 %

92,37 %34

2 227,4 hod. /
38,67 %

1

32

Provozovatel ATV CZ, s.r.o., deklaruje, že vynakládá více než 10 %ze svého programového rozpočtu na
		
výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž celá tato částka náleží dílům 			
mladším 5 let.

33

Údaje k programu WAR svět válek jsou za celý kalendářní rok 2018, ovšem v období od 1. 1. 2018 do 17. 9. 		
2018 byla provozovatelem programu společnost Československá filmová společnost, s. r. o., a od 18. 9. 2018 		
do 31. 12. 2018 pak společnost CS filmová, s.r.o.
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Provozovatel / televizní proEvropská nezá- Současná nezáČeská díla v hodigram
Evropská tvorba
vislá tvorba
vislá tvorba
nách / v procentech
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
100 %
81,58 %
47,65 %
3 963,25 hod. / 100 %
plus
Hudební televize, s.r.o. / Retro Provozovatel data Provozovatel data Provozovatel data
Provozovatel data
Music Television
neposkytl
neposkytl
neposkytl
neposkytl
Magical roof s.r.o. / JOJ Cinema
50,13 %
15,3 %
41,9 %
300 hod. / 4,04 %
+1
MTV NETWORKS s.r.o. / Nickelo6 %
2 %
42 %
0
deon (2009/948/sve/MTV)
MTV NETWORKS s.r.o. / Nickelo6 %
100 %
0
6 %
deon (2009/1038/sve/MTV)
MTV NETWORKS s.r.o. / Nickelo8%
4%
100 %
0
deon35 (RRTV/2018/195/fia)
23 %
18 %
98 %
0
MTV NETWORKS s.r.o. / MTV 36
MTV NETWORKS s.r.o. / VH1
44 %
0
0
44 %
Classic European
MTV NETWORKS s.r.o. / VH1
33 %
22 %
76 %
0
European
MTV NETWORKS s.r.o. / MTV
20 %
97 %
0
20 %
Hungary
MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy
6 %
48 %
0
11 %
Central Hungary
MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy
2%
2%
86 %
0
Central (Romania)
MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy
4%
4%
100 %
0
Central Extra
MTV NETWORKS s.r.o. / MTV
52 %
43 %
90 %
0
Dance International
MTV NETWORKS s.r.o. / MTV
41 %
26 %
90 %
0
Rocks International
MTV NETWORKS s.r.o. / MTV
28 %
25 %
100 %
0
Hits International
MTV NETWORKS s.r.o. / Prima
8%
7%
75 %
137 hod. / 25 %36
Comedy Central
MTV NETWORKS s.r.o. / Para11 %
9%
26 %
0
mount Channel (Hungary)
MTV NETWORKS s.r.o. / Para8%
7%
22 %
0
mount Channel (Romania)
MTV NETWORKS s.r.o. / RTL
35 %
11 %
67 %
0
Spike
MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy
0
0
0
0
Central Family
1 MTV NETWORKS s.r.o. / Para4%
2%
61 %
0
mount Comedy

34

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., konstatuje, že je pro něj údaj o prvním celosvětovém zveřejnění zahra			
ničních pořadů nedostupný, proto jej neuvádí. Údaj, zda se u zahraničních pořadů jedná o pořad nezávislého 		
producenta, uvádí provozovatel jen tam, kde je pro něho tato informace dostupná.

35

Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož program zahájil vysílání 2. 4. 2018.

36

Provozovatel MTV NETWORKS s.r.o. vykázal procentuální zastoupení českých děl z celkového objemu děl evropských,
nikoli z celku vysílání.
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Provozovatel / televizní program
MTV NETWORKS s.r.o. / NICK
TOONS
MTV NETWORKS s.r.o. / Spike37
MWE Networks International
s.r.o. / POWER TV38
PK 62, a.s. / LEO TV

Evropská tvorba

Evropská nezávislá tvorba

Současná nezávislá tvorba

Česká díla v hodinách / v procentech

10 %

10 %

79 %

0

26 %

4%

70 %

0

Provozovatel data Provozovatel data Provozovatel data
neposkytl
neposkytl
neposkytl

Provozovatel data
neposkytl
2 610 hod. /
1 864 českých děl
55 děl (bez ohledu na
počet dílů v cyklu)
2 957 hod. / 43 %
4 603 hod. / 3 312
českých děl
1 451,5 hod. /
62,6 %
1 064 hod. /
54,03 %
863,2 hod. / 39,96 %
3 407,5 hod. /
56,5 %

95,99 %

68,61 %

58,3 %

100 %

93 %

100 %

93 %

49 %

91,5 %

TELEPACE s. r. o. / TV NOE

97 %

35 %

53 %

TV FASHION s.r.o. / FASHION TV
(Czech & Slovak)

100 %

54 %

100 %

TV NOVA s.r.o. / Nova sport 140

99,57 %

69,31 %

100 %

TV NOVA s.r.o. / Nova sport 241

83,75 %

62,1 %

100 %

TV NOVA s.r.o. / NOVA +1

62,6 %

14,07 %

18,52 %

23,43 %

68,3 %

0

72,2 %

0

30,89 %

61 %

0

15,91 %

75,2 %

0

Regionální televize CZ s.r.o. /
regionalnitelevize.cz
SPORT 5 a.s. / SPORT 539

THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením
omezeným / DISNEY CHANNEL
(Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina)
THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením
omezeným / DISNEY CHANNEL
(ČR, SR, Maďarsko)
THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením
omezeným / DISNEY CHANNEL
(Polsko)
THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením
omezeným / DISNEY JUNIOR

53,9 %

53,6 %

47,48 %

58,71 %

28,02 %

1

37

Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož program zahájil vysílání 15. 6. 2018.

38

Program POWER TV je vysílán prostřednictvím družice a regionálně rovněž prostřednictvím vysílačů. Program zahájil
vysílání v průběhu roku 2018.

39

Program SPORT 5 je licencován jako tematický sportovní program, proto se na významnou část jeho vysílání vztahuje
výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu. Tabulkový přehled zohledňuje pouze kvótovatelné pořady.

40

Program Nova sport 1 je licencován jako výhradně sportovní program, proto se na většinu jeho vysílání vztahuje
výjimka z povinnosti sledovat kvóty pro evropskou tvorbu. Provozovatel nicméně vykázal data v souvislosti s pořady,
které lze z hlediska naplňování zákonných požadavků na podporu evropské tvorby vyhodnotit jako relevantní. (Pro		
gram je vysílán prostřednictvím kabelových systémů a družice a rovněž prostřednictvím zvláštních přenosovýc systémů.)

41

Program Nova sport 2 je licencován jako výhradně sportovní program, proto se na většinu jeho vysílání vztahuje výjim
ka z povinnosti sledovat kvóty pro evropskou tvorbu. Provozovatel nicméně vykázal data v souvislosti s pořady, které
lze z hlediska naplňování zákonných požadavků na podporu evropské tvorby vyhodnotit jako relevantní. (Program je
vysílán prostřednictvím družice a zvláštních přenosových systémů.)
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Provozovatel / televizní program
THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, společnost s ručením
omezeným / DISNEY XD

Evropská tvorba

Evropská nezávislá tvorba

47,47 %

13,75 %

Současná nezávislá tvorba

Česká díla v hodinách / v procentech

43,8 %

0

Jak je možné z tabulkového přehledu vysledovat, někteří provozovatelé programů šířených prostřednictvím družice, resp. družice a kabelových systémů, nedosahují zákonem vyžadovaných
podílů pro zastoupení evropských děl, děl evropských nezávislých producentů a současných děl
evropských nezávislých producentů. Tato skutečnost je zpravidla dána tematickým zaměřením
těchto programů, které již předem znesnadňuje, či dokonce znemožňuje naplňování kvót. Provozovatelé jsou si zpravidla již ve fázi licenčního řízení tohoto faktu vědomi a žádají Radu, aby v udělené licenci byla zakotvena výjimka. Tento přístup zákon umožňuje, jelikož hovoří o povinnosti
zastoupení stanoveného procenta evropské tvorby ve vysílání pouze tam, kde je to proveditelné.
Například licence provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. zakotvují podíly evropských děl odlišně
od požadavků zákona, a to v závislosti na specializovaném zaměření konkrétních programů. Mezi
licencemi provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. jsou i takové, které umožňují, aby na daném programu nebyla evropská tvorba zastoupena vůbec. To se týká například programu Comedy Central
Family, kde v roce 2018 skutečně nebyla evropská tvorba nikterak zastoupena. Naproti tomu například na programu MTV Dance International, kde by dle licenčních podmínek postačovalo zastoupení evropské tvorby 25 %, byla v roce 2018 evropská tvorba zastoupena 52 %. Provozovatel
tak překročil nejen požadavky licence, ale i zákona.
Provozovatel FILM EUROPE, s.r.o., má v licenci k programu ČESKOSLOVENSKO upraveny požadované podíly pro evropská díla tak, že by na tomto programu měla evropská tvorba činit 80 %, evropská nezávislá tvorba 10 %a evropská nezávislá tvorba mladší pěti let by neměla být zastoupena
vůbec. Tato specifická úprava je pochopitelná. Zmíněný program se orientuje na archivní a retro
programovou nabídku českých a slovenských tvůrců, proto v jeho nabídce absentuje nová tvorba
a současně dominuje evropská, resp. česká a slovenská tvorba. V roce 2018 byla evropská tvorba
na tomto programu zastoupena 100 %. Na programu Be2Can (dříve FESTIVAL) byla evropská tvorba zastoupena 92,8 %, a to přesto, že u tohoto programu licence umožňuje snížený podíl evropské
tvorby na 25 %. I na třetím programu téhož provozovatele, Film Europe, byla v roce 2018 evropská
tvorba zastoupena výrazně nadprůměrně, když činila 96,9 %.

Na většině programů provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. je licencí sníženo zastoupení jednotlivých skupin evropských děl. Požadavky licencí provozovatel v roce 2018 plnil na
všech svých programech. A nutno doplnit, že zpravidla byla evropská tvorba ve vysílání zastoupena mnohem více, než licence předpokládají.
Provozovatel programu Retro Music Television, společnost Hudební televize, s.r.o., neposkytl data
o naplňování podpory evropské tvorby ve vysílání, proto bude upozorněn na porušení zákona.
Specifická situace je u programů zaměřených na archivní audiovizuální tvorbu. To se týká zejména
programů CS Film a CS mini provozovatele Československá filmová společnost, s. r. o. Tyto dva
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programy se zaměřují na české a československé pamětnické filmy. Z tohoto důvodu s rezervou
naplňují kvóty pro tvorbu evropskou. Neočekává se však, že by na těchto programech byla naplňována kvóta pro evropskou soudobou nezávislou tvorbu. V roce 2018 však překvapivě na programu CS mini byla tato tvorba zastoupena 57,61 %.
Provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, společnost s ručením omezeným, na konci
roku 2018 zanikly všechny licence opravňující k provozování televizního vysílání, proto provozovateli již nebude vydáno upozornění se lhůtou k nápravě v souvislosti s nedodržením nadpolovičního podílu evropské tvorby na dvou programech v roce 2018.
Provozovatel programu UP NETWORK, společnost EFB NETWORK s.r.o., ve svém výkazu konstatuje,
že evropská díla zaujímají na programu nadpoloviční podíl vysílaného času, toto tvrzení dokládá
přehledovou tabulkou, ze které ovšem nelze nikterak dovodit konkrétní procentuální zastoupení
evropské tvorby v celku vysílaného programu. Dále provozovatel uvádí, že evropská díla vyrobená
nezávislými výrobci není možné do programu umístit, a to s ohledem na charakter stanice. A doplňuje, že již při jednáních o udělení licence žádal o výjimku a zohlednění. Tato tvrzení se ovšem
nezakládají na skutečnosti. Provozovatel v rámci licenčního řízení deklaroval svoji připravenost
v oblasti podpory evropské tvorby. Provozovatel bude vyzván k doplnění údajů a současně bude
upozorněn na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinné zastoupení evropské nezávislé tvorby ve vysílání.
Provozovatel programu POWER TV, společnost MWE Networks International s.r.o., neposkytl požadované údaje o naplňování povinností dle §§ 42–44 zákona o vysílání. Provozovatel proto musí
být upozorněn na porušení zákona a bude mu stanovena lhůta k nápravě.
V přehledu programů šířených prostřednictvím družice, resp. družice a kabelových systémů, a rovněž tak ve výše uvedeném přehledu programů šířených prostřednictvím pozemních vysílačů, nejsou zahrnuty programy, které jsou licencovány jako výhradně teleshoppingové a reklamní, jelikož
na tyto programy se vztahuje výjimka z dodržování kvót pro zastoupení evropských děl.
Provozovatelé vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
Tabulka 4 – statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské nezávislé
a současné nezávislé tvorby a českých děl za období leden–prosinec 2018 – provozovatelé
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
Provozovatel / televizní program
Evropská tvorba
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
22 %
AMC CHANNEL BENELUX
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
23 %
AMC CHANNEL SLOVENIA
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
19 %
MGM CHANNEL RU
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
71 %
SPEKTRUM HOME HUNGARY
HBO Europe s. r. o. / HBO (ČR, SR)
HBO Europe s. r. o. / HBO 2 (ČR, SR,
Maďarsko, Rumunsko, Moldávie)

Evropská nezávislá Současná nezávistvorba
lá tvorba
5%
22 %

Česká díla
0

23 %

6%

28 hod. / 0,3 %

19 %

9%

0

66 %

67 %

0

29,68 %

18,48 %

93,07 %

33,9 %

22,59 %

87,07 %

129,62 hod. /
1,54 %
17,93 hod. /
0,23 %
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Provozovatel / televizní program

Evropská tvorba

Evropská nezávislá Současná nezávistvorba
lá tvorba

Česká díla
35,32 hod. /
0,42 %

30,5 %

20,31 %

90,78 %

28,28 %

17,35 %

92,27 %

38,53 %/ 38,43 %

77,8 %/ 78,5 %

44,52 %/ 44,46 %

78,25 %/ 78,7 %

31,09 %

19,9 %

94,17 %

30,79 %

19,09 %

92,68 %

29,35 %

17,84 %

89,68 %

10,1 hod. / 0,12
%

31,4 %

20,73 %

89,18 %

40,12 hod. / 0,48
%

28,28 %

15,69 %

93,03 %

8,72 hod. / 0,1 %

31,3 %

19,58 %

93,21 %

31,34 %

19,22 %

89,77 %

31,42 %

19,17 %

93,2 %

100 %

67 %

95 %

Pavel Kalista / FILMpro

100 %

0

0

S&P Broadcasting a.s. / Mňam TV

59,2 %

43,2 %

48,1 %

S&P Broadcasting a.s. / Mňau TV

100 %

100 %

100 %

S&P Broadcasting a.s. / Hobby TV44

64,7 %

64,7 %

42,1 %

TV NOVA s.r.o. / VOYO

71,12 %

67,56 %

11,49 %

TV NOVA s.r.o. / NOVA International

100 %

0,56 %

100 %

HBO Europe s. r. o. / HBO (Polsko)
HBO Europe s. r. o. / HBO (Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá
Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo)
HBO Europe s. r. o. / Cinemax42
HBO Europe s. r. o. / Cinemax 243
HBO Europe s. r. o. / HBO (Maďarsko)
HBO Europe s. r. o. / HBO (Rumunsko,
Moldávie)
HBO Europe s. r. o. / HBO 2 (Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Kosovo)
HBO Europe s. r. o. / HBO 2 (Polsko)
HBO Europe s. r. o. / HBO 3 (Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Kosovo)
HBO Europe s. r. o. / HBO 3 (ČR, SR,
Maďarsko)
HBO Europe s. r. o. / HBO 3 (Polsko)
HBO Europe s. r. o. / HBO 3 (Rumunsko, Moldávie)
OIK TV s.r.o. / OIK TV

46,79 %/
46,69 %
51,08 %/ 51,01
%

6,07 hod. /
0,07 %
43,78 hod. /
0,52 %
55,8 hod. / 0,66
%
26,54 hod. /
0,32 %
17,3 hod. /
0,21 %

26,55 hod. / 0,32
%
30,26 hod. / 0,36
%
18,46 hod. / 0,22
%
7 337 hod. / 84
%
5 752 hod. /
100 %
1 290 hod. / 20,5
%
220 hod. / 2,7 %
307 hod. / 18,4
%
1 885,9 hod. /
33,9 %
7 108,2 hod. /
100 %

1

42 U programu Cinemax jsou uvedeny dva různé údaje, přičemž druhý údaj se vztahuje pouze k území Polska, kde dochází
k zařazování pořadů, programových prvků a dalších částí vysílání s regionálně odlišným obsahem.
43 U programu Cinemax 2 jsou uvedeny dva různé údaje, přičemž druhý údaj se vztahuje pouze k území Polska, kde dochází
k zařazování pořadů, programových prvků a dalších částí vysílání s regionálně odlišným obsahem.
44 Údaje nezahrnují celý kalendářní rok, jelikož program zahájil vysílání 25. 9. 2018.
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Licence provozovatele HBO Europe s. r.o. umožňují výrazně snížené zastoupení evropské tvorby
ve vysílání oproti zákonným kvótám. U programů HBO a HBO 2 je to 10 %zastoupení evropské
tvorby, 5 %zastoupení evropské nezávislé tvorby a 10 %zastoupení soudobé evropské nezávislé
tvorby. U programů HBO 3 je to 5 %zastoupení evropské tvorby, 3 %zastoupení evropské nezávislé tvorby a 10 %zastoupení soudobé evropské nezávislé tvorby. Na programech Cinemax a Cinemax 2 pak licence předpokládá 12 %zastoupení evropské tvorby. Provozovatel uvedené podíly
s přehledem naplňuje a v mnoha případech i několikanásobně překračuje. Jelikož se provozovatel
HBO Europe s. r. o. na svých programech orientuje na nabídku premiérových titulů, jsou jím vysílaná evropská díla nezávislých producentů takřka vždy mladší pěti let.
Na programu FILMpro provozovatele Pavla Kalisty tvoří evropská tvorba 100 %, jelikož jde o program informační, který nabízí výhradně vlastní pořady provozovatele. Ze stejného důvodu na tomto programu není zastoupena evropská nezávislá tvorba a současná evropská nezávislá tvorba. Na
tuto skutečnost pamatují i licenční podmínky provozovatele. Podobná situace je i u provozovatele
OIK TV s.r.o., ten nicméně ve vysílání poskytuje prostor i pořadům nezávislých výrobců.
Na programu NOVA International provozovatele TV NOVA s.r.o. byla v roce 2018 zastoupena evropská nezávislá tvorba jen 0,56 %, což je ovšem plně v souladu s licencí tohoto programu, která
zakotvuje, že na programu bude nabízena pouze vlastní tvorba provozovatele.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
Povinnost podpory evropské tvorby je zakotvena nejen pro provozovatele vysílání, ale také pro
poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kteří by měli podporovat tvorbu
a distribuci evropských děl a aktivně tak přispívat k zachování kulturní rozmanitosti. Právní úprava
této povinnosti je obsažena v ustanovení § 7 zákona o AVMSnV.
Dle tohoto zákona podpora evropských děl může mít podobu minimálního počtu evropských děl
v katalozích pořadů (10 %z celkového počtu pořadů) či finančních příspěvků poskytovatelů na
tvorbu evropských děl a nabývání práv k těmto dílům. Základním cílem takto stanovené úpravy,
vycházející ze směrnice AVMS, je zachování spravedlivého konkurenčního prostředí pro provozovatele vysílání a pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen do 30 dnů ode dne uplynutí
sledovaného období, jímž je kalendářní rok, předložit Radě zprávu o způsobu plnění předmětné
povinnosti ve sledovaném období, v níž označí zvolený způsob podpory evropských děl a uvede
konkrétní údaje o splnění povinnosti.
Dle dikce zákona se na některé zapsané služby vztahuje zákonná výjimka, a tudíž od nich nejsou
zákonem stanovené informace požadovány. Dle zákonné úpravy (§ 7 odst. 1) se do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl evropských děl, nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy
sportovních událostí a soutěžní pořady. Zde je nutno poznamenat, že významná část evidovaných
služeb jsou právě internetové servery zabývající se zpravodajstvím a v tabulce jsou tyto služby
označeny jako výjimka.
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Z povinnosti doložení údajů o plnění podpory evropské tvorby jsou dále vyjmuti ti poskytovatelé,
kteří započali poskytovat službu až v průběhu roku 2018, čímž tedy nenaplnili kritérium poskytování služby po dobu kalendářního roku.
Je nutné konstatovat, že Rada v konečném důsledku obeslala jen určitý segment poskytovatelů,
neboť jen v případě některých poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
vyžádání údajů o podpoře evropské tvorby relevantní.
Za účelem zjištění podpory evropské tvorby ze strany poskytovatelů tak byli osloveni relevantní
poskytovatelé služeb, kteří ve svém katalogu nabízejí takové pořady, které nejsou poskytovány
z jejich vlastní produkce, případně se nejedná o výhradně tuzemskou produkci, respektive naplňování podílů evropské tvorby nelze zjistit běžnou monitorovací činností.
Přehled plnění dle jednotlivých poskytovatelů je uveden v tabulkovém přehledu.

Poskytovatel / služba

Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl

Procentuální poměr
evropské tvorby

Českokrumlovská televize CKTV /
Českokrumlovská televize CKTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

AEROFILMS s. r. o. / Aerovod

ANO

ANO

84 %

AHP video / AHP video

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

AIDEM Vyšší odborná škola televizní
Brno a.s. / B-TV

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Aleš Kadlec / Webové stránky

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Alza.cz a. s. / Alza Media

ANO

NE

70 %

AMC Networks Central Europe s. r. o. /
Megamax On Demand Hungary

ANO

ANO

42,75 %

AMC Networks Central Europe s. r. o. /
Minimax On Demand Hungary

ANO

ANO

42,75 %

AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Minimax CZ

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Minimax Chanel Hungary

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Minimax SRB

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Minimax Chanel Slovenia

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Minimax RO

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018
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Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby
Zapsáno v roce 2018

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl
Zapsáno v roce 2018

Procentuální poměr
evropské tvorby
Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Barrandov Televizní Studio a. s. /
www.barrandov.tv

ANO

ANO

90 %

BEA centrum Olomouc s.r.o. / BEA
campus channel

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

BEDNA TV, a. s.

Poskytování přerušeno

Poskytování přerušeno

Poskytování přerušeno

Best Flare, s. r. o. / Internetová televize-audiovizuální mediální služba

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

Bíla Oldřich TIRIS / TV Hradec

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Bíla Oldřich TIRIS / TV INTERNET

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Burda Praha, spol. s r. o. / Elle TV

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

BURDA Praha, spol. s r. o. / JOY TV

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

Bydžov s. r. o. / VCTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Církev Slovo života, sbor Brno / TV7.
cz

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

Údaje neposkytnuty

České aerolinie a.s. / Ambientní
média

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Poskytovatel / služba
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Sport 1 Hungary
AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Sport 1 Czech Republic and Slovakia

CZECH NEW CENTER a. s. / TV Blesk

ANO

ANO

95 %

CZECH NEW CENTER a. s. / iSport TV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Česká televize / iVysílání

ANO

ANO

98 %

Československá filmová společnost s.
r. o. / Portál CS film

ANO

NE

100 %

Československá filmová společnost s.
r. o. / Portál CS mini

ANO

NE

85 %

Československá filmová společnost s.
r. o. / FILM POPULAR

ANO

NE

62 %

Digital Broadcasting s. r. o. / archiv TV
Rebel

ANO

ANO

100 %

Doc-Air z. s. / Doc Alliance Films

ANO

ANO

75 %

Dušek Martin / Televize BLIK

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Economia, a. s. / Aktuálně.TV

ANO

ANO

100 %

Economia, a. s. / Vaření.cz

ANO

ANO

100 %

EQUINET s. r. o. / EquiTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka
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Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl

Procentuální poměr
evropské tvorby

ANO

ANO

100 %

FABEX MEDIA s. r. o. / FABEX OSTRAVSKO

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

FIBERA s. r. o. / IFK regionální televize
Třinec

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Fotbalová asociace ČR / Internetová
televize FAČR

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

FTV Prima spol. s r. o. / PrimaPLAY

ANO

ANO

Přes 80 %

FTV Prima spol. s r. o. / PrimaPLAY
Premium

ANO

ANO

Přes 80 %

Hamri Plus s. r. o. / TVkurzy.cz

ANO

ANO

100 %

HBO Europe s. r. o. / HBO On Demand

ANO

ANO

34 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Romania

ANO

ANO

35 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Poland

ANO

ANO

33 %

HBO Europe s. r. o. / HBO On Demand
Hungary

ANO

ANO

34 %

HBO Europe s. r. o. / HBO On Demand
Adria

ANO

ANO

31 %

HBO Europe s.r.o. / HBO On Demand
Poland

ANO

ANO

35 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Macedonia

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Montenegro

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Serbia

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Bosnia
Herzegovina

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Slovenia

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Czech
Republic & Slovakia

ANO

ANO

35 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Croatia

ANO

ANO

30 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Hungary

ANO

ANO

35 %

HBO Europe s. r. o. / HBO GO Bulgaria

ANO

ANO

30 %

HC Sparta Praha a. s. / Reds TV

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Ing. Jaroslav Malatinec / Internetová
videokuchařka

ANO

ANO

100 %

Internet Mall, a.s. / Internet Mall

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

J. D. Production / Archiv pořadů televize slovácko

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Jan Popelka / Televize Blansko

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel / služba
Extra Online Media s.r.o. / VIDEOPORTÁL
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Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby
Na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl
Na službu se vztahuje
výjimka

Procentuální poměr
evropské tvorby
Na službu se vztahuje
výjimka

Jiří Středa

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

KABEL OSTROV, s. r. o. / Videoarchiv
vysílání TV Ostrov

ANO

ANO

100 %

Kabelová televize Kopřinice s. r. o. /
www.ktkstudio.cz

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

KOUDELKA PARTNERS s. r. o. / QUICK7

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

KTV GALAXIE, z. s. / Zveřejňování
reportáží na webové stránce

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Kulturní a společenské středisko Chodov s. r. o. / Poskytování archivních
audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Kulturní magazín Zoom, o. s. / Kulturní magazín Zoom

ANO

ANO

100 %

LOCAL TV PLUS spol. s r. o. / LTV PLUS

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

MAFRA, a. s. / VIDEO iDNES

ANO

ANO

70 %

MAFRA, a. s. / Playtvak.cz

ANO

ANO

90 %

MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.
/ Zpravodajsko informační portál
eostrov.cz

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Město Boskovice / BTV - Boskovická
televize

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Město Kralupy nad Vltavou / TV
KRALUPY

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Město Štětí / Zprávy KTV Štětí

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Metropolitní s. r. o. / Vysíláme Živě

ANO

ANO

100 %

Mgr. Martin Král / Televize Krkonoše

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Miroslav Smejkal / TVMS

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Miroslav Všetečka / MVTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Mithofer Martin / Internetová kuchařka

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Mladá fronta a. s. / Videačesky.cz

ANO

NE

12 %

MTV NETWORKS s. r. o. / Comedy
Central Hungary On Demand

ANO

NE

80 %

MTV NETWORKS s. r. o. / MTV Hungary On Demand

ANO

NE

20 %

Poskytovatel / služba
Jaroslav Heindl / Videoarchív
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Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl

Procentuální poměr
evropské tvorby

NE

NE

0%

Nataša Pštrossová Videostudio Fonka
/ Fonka Příbram

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

O2 Czech Republic a. s. / O2TV TV
Archiv

ANO

ANO

100 %

O2 Czech Republic a. s. / O2 Videotéka

ANO

ANO

40 %

OBBOD s.r.o. / internetová televize

ANO

ANO

47 %

OIK TV s. r. o. / OIK TV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Otrokovická BESEDA s. r. o. / Městská
televize Otrokovice

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Pavel Kalista / FILMpro

ANO

ANO

100 %

Petr Uher / TV Fenix

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Petr Troníček / Krajská internetová
televize pro Karlovarský kraj

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

PiTV - StarMedia s.r.o. / Přerovská
internetová televize

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

PK 62 a. s. / LEO TV

ANO

ANO

96 %

POLAR televize Ostrava s. r. o. / Infoportály

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

POLAR televize Ostrava s. r. o. / TV
Medicina

ANO

ANO

100 %

POLAR televize Ostrava s. r. o. /
TVportály

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

POLAR televize Ostrava, s. r. o. /
POLAR

ANO

ANO

100 %

PowerMind s.r.o. / XTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

100 %

PRAHA TV s. r. o. / PRAHA TV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Prácheňská televize s. r. o. / TV Prácheň

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

PROMOMEDIA, s. r. o. / Regionální
zpravodajský server

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

První boleslavská s. r. o. / První boleslavská

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Realitní televize s. r. o. / Realitní televize s. r. o.

ANO

ANO

100 %

Regionální televize CZ s. r. o. / Převzaté regionální a lokální videozpravodajství

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel / služba
MTV NETWORKS s. r. o. / Nickelodeon
Hungary On Demand
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Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby
Na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
tvorbu evropských děl
Na službu se vztahuje
výjimka

Procentuální poměr
evropské tvorby
Na službu se vztahuje
výjimka

RFE/RL, Inc. / Video Archive

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

R Media, spol. s r. o. / Noviny Kraj
Vysočina

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Romea o. p. s. / Romea TV

ANO

ANO

100 %

SAT Plus s. r. o. / HD plus

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

SAT Plus s. r. o. / UPC EXPRESS

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

SATT a. s. / Televize Vysočina

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Seznam.cz, a.s. / Seznam Zprávy

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Seznam.cz a. s. / Stream.cz

ANO

ANO

99 %

Seznam.cz a. s. / VIDEO SUPER

ANO

ANO

90 %

Seznam.cz a. s. / VIDEO NOVINKY

ANO

ANO

75 %

Seznam.cz a. s. / VIDEO PROZENY.CZ

ANO

ANO

99 %

Seznam.cz a. s. / VIDEO SPORT

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

sledovanitv.cz s.r.o. / SledovaniTV

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Sleduj divadlo s. r. o. / Sleduj divadlo

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Strakonická televize s. r. o. / Strakonická televize

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

SMART Comp. a. s. / NETBOX (R) Kino

ANO

NE

17 %

SMART Comp. a. s. / Kuki Kino

ANO

NE

17 %

Sni s. r. o. / tv stav

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Spolek pro občanskou informovanost
/ Multimediální zpravodaj Prahy 7

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Spolek pro občanskou informovanost
/ TV Senior

ANO

ANO

100 %

SPORT 5 a. s. / Archiv pořadů televize
SPORT 5

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Stanice O, a. s. / Óčko.tv

ANO

ANO

100 %

Statutární město Hradec Králové /
hkhit

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

StockholmDream Production s. r. o. /
ALL TELEVISION

ANO

ANO

10 %

Poskytovatel / služba
Revy HB, s.r.o. / REGIONVYSOCINA.CZ

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. /
Infokanál Horní Lhota
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Poskytovatel / služba
Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i. / VideoJournal

Poskytovatel splnil
minimální 10 %poměr
evropské tvorby
Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytovatel vynaložil
min. 1 %výnosů na
Procentuální poměr
tvorbu evropských děl
evropské tvorby
Poskytování služby
Poskytování služby
ukončeno v roce 2018 ukončeno v roce 2018

Stýblo František / PPNA.cz

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / ŠLÁGR KATALOG

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Poskytování služby
ukončeno v roce 2018

Televize HBin, družstvo / TELEVIZE
HBin

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Televize Přerov s. r. o. / www.tvpřerov.
cz

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

TP Pohoda s. r. o. / RELAX

ANO

ANO

100 %

TV Architect s.r.o. / TVARCHITECT.com

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

TV NOVA s. r. o. / nova.cz

ANO

NE

72 %

TV Beskyd s. r. o. / TV Beskyd

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

TV Bydlení s.r.o. / TVBYDLENI.cz

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

TV MORAVA s. r. o. / TV MORAVA

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

TV PRODUKCE DAKR s. r. o. / TV DAKR

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

TV Šumperk, z.s. / TV Šumperk

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

Zapsáno v roce 2018

TVCOM s. r. o. / TVCOM - sportovní
video server

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

TYVi s.r.o. / TYVi

Poskytování přerušeno

Poskytování přerušeno

Poskytování přerušeno

UPC Česká republika, s. r. o / videotéka My Prime

ANO

ANO

68 %

UPC Česká republika, s. r. o / TV archiv

ANO

ANO

83 %

ZAK TV s. r. o. / R1 ZAK

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Západočeská kabelová televize s. r. o.
/ ZKTV

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Zukal Zdeněk / Olomoucká internetová televize

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

ZZIP s. r. o. / Internetové zpravodajství Olomouc

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatelé evidovaných služeb na vyžádání jsou povinni Radě poskytnout údaje o plnění evropské tvorby za kalendářní rok. Při nesplnění této povinnosti upozorní Rada poskytovatele na
porušení zákona, případně uloží v řízení o přestupku dle § 12 a § 13 zákona o AVMSnV pokutu až
do výše 1 000 000 Kč.
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Z přehledové tabulky vyplývá, že data nebyla poskytnuta od těchto poskytovatelů: Burda Praha,
spol. s r. o., Církev Slovo života, sbor Brno, Best Flare, s. r. o.
S výjimkou služby Nickelodeon Hungary On Demand poskytovatele MTV NETWORKS s. r. o. došlo
u všech služeb k naplnění 10 %kvóty pro evropskou tvorbu, případně k vynaložení nákladů na
tvorbu evropských děl. Služba Nickelodeon Hungary On Demand je specifická tím, že je zaměřována na americkou produkci pro děti, a ačkoli ostatní služby poskytované MTV NETWORKS s.
r. o. obsahovaly malé procento evropské tvorby, z důvodu práv nebylo proveditelné tyto pořady
zpřístupnit také jejím prostřednictvím.
Vyjma tří poskytovatelů, kteří neposkytli Radě své údaje, lze shrnout, že naplňování kvót podpory
evropské tvorby ze strany poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání bylo splněno u všech poskytovatelů.
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H. INFORMACE O STAVU A ÚROVNI SAMOREGULACE V OBLASTECH ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ A O VÝSLEDCÍCH SPOLUPRÁCE SE
SAMOREGULAČNÍMI ORGÁNY

(§ 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.)

Zákonná úprava institutu samoregulačních orgánů a jejich spolupráce s regulačním orgánem
se datuje od přijetí zákona č. 132/2010 Sb., který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, jímž byl novelizován také zákon o vysílání, a to v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/
EU ze dne 10. března 2010.
Podle ustanovení § 5 písm. x) zákona o vysílání Rada spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti
zahrnuje samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen samoregulační orgány), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména
při vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální
gramotnosti; seznam spolupracujících samoregulačních orgánů (dále jen seznam samoregulačních orgánů) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákon tedy nestanovuje žádné speciální podmínky pro zařazení do seznamu samoregulačních
orgánů spolupracujících s Radou (nezbytným předpokladem je vlastní žádost samotného subjektu o spolupráci), smysl výše citovaného ustanovení zákona lze nicméně spatřovat především
ve vytváření účinných samoregulačních systémů a v zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti; obě podmínky lze naplnit pouze za spolupráce vyššího počtu zúčastněných subjektů
na straně poskytovatelů služeb tak, aby výsledky spolupráce mohly být efektivně prosazovány
a současně byly subjekty schopné předcházet případným sporům. Proto je nezbytné, aby členy
příslušného samoregulačního orgánu byly (případně aby k samoregulačnímu orgánu měly jiný
vztah) a aby se na jeho činnosti aktivně podílely hlavní zúčastněné subjekty v daném odvětví nebo
oboru, jehož se samoregulace týká. A zároveň, aby byl samoregulační orgán posléze schopen jím
stanovené zásady či jím přijatá rozhodnutí efektivně prosadit a „vynutit“ (nikoliv samozřejmě ve
smyslu vrchnostenském jako státní orgán) ve vztahu ke svým členům.
Tyto závěry pro správné fungování samoregulačních principů mezi komerční a státní sférou Rada
učinila s přihlédnutím k širokému přijetí principu samoregulačních režimů zúčastněnými subjekty,
a to jak poskytovateli služeb, tak správními orgány, současně se ale nezříká spolupráce se subjekty
vykonávajícími jakoukoli související činnost v předmětné oblasti, přestože nebudou oficiálními
partnery pro samoregulaci ve smyslu zákona o vysílání nebo zákona č. 132/2010 Sb.
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SEZNAM SAMOREGULAČNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY OPROTI ROKU 2017
Seznam spolupracujících samoregulačních orgánů je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách Rady). K 31. prosinci 2018 Rada vedla v seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů dvě sdružení, a to:
1. Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z. s. p. o., (SPIR)
Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z. s. p. o., (SPIR) bylo dne 1. června 2010, tehdy
ještě pod původním názvem Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, z. s. p. o., (SPIR), zařazeno
do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů ve smyslu ustanovení § 5 písm. x) zákona
o vysílání, a to v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/
EU ze dne 10. března 2010.
Předmětem činnosti SPIR je mj. samoregulace v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010. Mnoho členů SPIR patří mezi poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Výkonná rada SPIR pak zřídila ve smyslu § 11b Stanov SPIR Komisi pro samoregulaci obsahu na
internetu, jakožto samoregulační orgán za účelem samoregulace pro oblast tvorby obsahu internetových médií a služeb a přebírání obsahu, a to včetně samoregulace v oblasti tvorby obsahu
a přebírání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních
obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb.
2. Asociace televizních organizací, z. s. p. o., (ATO)
Asociace televizních organizací, z. s. p. o., (ATO) byla zařazena do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů dne 23. listopadu 2010, a to v oblasti lineárního televizního vysílání ve smyslu
zákona o vysílání.
Činnost sdružení zahrnuje mj. vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů členů ATO a systému samoregulace ve všech oblastech upravených zákonem o vysílání nebo jiným zvláštním předpisem upravujícím oblast televizního vysílání;
za tímto účelem sdružení přijímá etický kodex redaktorů zpravodajských, politicko-publicistických
a ostatních publicistických pořadů a pravidla samoregulace v oblasti vysílání, jejich součástí je
i vydávání stanovisek samoregulačního orgánu při ukládání pokut regulačními orgány se sankční
působností pro oblast televizního vysílání.
Seznam samoregulačních orgánů oproti roku 2017 nezaznamenal žádné změny; je tak stále tvořen jedním subjektem zastupujícím poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
a jedním subjektem zastupujícím televizní vysílání.
Jak již bylo uvedeno ve výroční zprávě Rady za rok 2017, v oblasti televizního vysílání byla v roce
2017 založena Asociace komerčních televizí (AKTV), v oblasti rozhlasového vysílání pak nadále existují dvě asociace sdružující soukromé provozovatele rozhlasového vysílání (Asociace
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provozovatelů soukromého vysílání a Národní rozhlasová asociace) a dále jedna asociace sdružující provozovatele celoplošného rozhlasového vysílání (Asociace rozhlasových organizací), ze všech
těchto uvedených asociací se ale prozatím ani jedna nepřihlásila jako samoregulátor rozhlasového
vysílání.

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY SAMOREGULACE A SPOLUPRÁCE S RADOU V ROCE 2018
Za nejefektivnější donucovací mechanismus, vyjma zákona, lze považovat vydávání stanovisek
a metodik samoregulačními orgány, jež posléze interně zavazují všechny členy těchto sdružení.
Pokud jsou tyto dokumenty konzultovány s regulačním orgánem státu a podmíněny shodou mezi
státním úřadem a osobou samoregulátora, pak takto koordinovaný postup přináší větší shodu
v provozování činnosti audiovizuálních mediálních služeb, nižší míru sporů (včetně soudních),
současně pomoc při aplikaci zákona Radou a hledání řešení pro směrnicí nastolená témata pro
komunikaci odbornou veřejností a státními úřady. V roce 2018 však tyto metody využívány nebyly.
Ještě před koncem roku 2018 Ministerstvo kultury zahájilo sérii pracovních schůzek se zástupci
Rady, provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, samoregulátory a dalšími zainteresovanými subjekty za účelem přípravy
transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018,
kterou se mění směrnice o audiovizuálních mediálních službách tak, že mj. upřesňuje pro členské
státy pravidla využívání samoregulace a koregulace. Konkrétní návrhy změny domácí legislativy
by měly vzniknout v průběhu roku 2019.

I. INFORMACE O ÚROVNI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE VZTAHU K NOVÝM KOMUNIKAČNÍM TECHNOLOGIÍM A O OPATŘENÍCH PŘIJÍMANÝCH NA PODPORU
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI ZE STRANY PROVOZOVATELŮ ROZHLASOVÉHO A
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ, POSKYTOVATELŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ A 			
SAMOREGULAČNÍCH ORGÁNŮ

(§ 6 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb.)

Český právní řád mediální gramotnost nedefinuje, avšak k dispozici je její vymezení ve směrnici
č. 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách: „‚Mediální gramotnost‘ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být
schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni
lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální
gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.“

Ustanovení § 5 odst. m) zákona o vysílání Radě ukládá podílet se „svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke
zvyšování úrovně mediální gramotnosti“. Podle § 6 odst. 1 písm. i) téhož zákona je pak Rada v rámci
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každoroční výroční zprávy o své činnosti povinna zveřejňovat rovněž „informaci o úrovni mediální
gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu
mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních
orgánů“. Tato uložená povinnost si vyžádala zařazení této kapitoly do výroční zprávy Rady.
Dle § 32 odst. 6 zákona o vysílání je provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání povinen na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Pokud tak neučiní, je Rada v souladu s § 60 odst.
1 písm. t) zákona o vysílání oprávněna uložit v rámci řízení o přestupku pokutu ve výši od 5 000
Kč do 2 500 000 Kč. Přijetí samotných opatření na podporu mediální gramotnosti však zákon o vysílání neukládá a tedy je ani nijak nespecifikuje. Ačkoliv tak zákon přijetí jakýchkoliv opatření na
podporu mediální gramotnosti nevyžaduje, ukládá provozovatelům povinnost o svém počínání
v této věci informovat Radu, a to i v případě, že žádná taková opatření neuskutečňují.
Dle § 5 odst. x) zákona o vysílání Rada též „spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými
osobami založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje
samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem a na
této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo
poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen ‚samoregulační orgány‘), je-li
spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti…“. V tomto případě
v souvislosti s mediální gramotností zákon předpokládá, že samoregulační orgány se věnují či
mohou věnovat mj. zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti, a Rada je zavázána na
písemnou žádost těchto samoregulačních orgánů jim v tom poskytnout součinnost. Podstata činnosti samoregulačních orgánů spočívá ovšem v něčem jiném než v případném zavádění opatření
na podporu mediální gramotnosti a zmíněné zákonné ustanovení se vztahuje k hypotetické situaci.
I v roce 2018 Rada přispívala k mediální gramotnosti v širokém chápání svou aktivní snahou
o transparentnost nejen v souvislosti se zákonem vymezenými povinnostmi, ale i při sdílení zkušeností z oblasti své působnosti s nejširším okruhem veřejnosti. Všechny relevantní dokumenty
související s činností Rady jsou operativně a dlouhodobě zveřejňovány způsobem umožňujícím
dálkový přístup na její internetové stránce http://www.rrtv.cz. Jde o dokumenty od tiskových
zpráv a zápisů ze zasedání Rady po tematické tiskové zprávy, o relevantní interní předpisy Rady,
o informace týkající se licenčních řízení, o seznamy všech provozovatelů vysílání, převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů,
o komplet všech licencí, o zveřejněná právní stanoviska, doporučení a priority Rady, o judikáty,
o právní předpisy České republiky a právní dokumenty Evropské unie a Rady Evropy atd., a samozřejmě o výroční zprávy Rady s množstvím příloh. Rada se podílí na odborných seminářích
a podobných akcích z oboru, poskytuje součinnost studentům při zpracovávání diplomových či
seminárních prací z oboru médií a kontinuálně vysvětluje problematiku vysílání v telefonickém
i písemném kontaktu s veřejností.
Z konkrétních aktivit Rady souvisejících s péčí o mediální gramotnost je třeba jako každoročně
zmínit webový portál Děti a média. Ten Rada otevřela již v roce 2012 na adrese http://www.detiamedia.cz a i v průběhu roku 2018 byl obsah průběžně aktualizován a obohacen o řadu nových
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informací a materiálů. Prostřednictvím webu se témata týkající se zejména televizního vysílání
přenášejí do veřejného prostoru. Web se obrací na rodiče, pedagogy, studenty i širší veřejnost,
přičemž se zaměřuje na problematiku dětí a mladistvých jako skupiny diváků a posluchačů, která
je potenciálně nejvíce ohrožena obsahem vysílání.
Příspěvkem ke zvýšení mediální gramotnosti byl v roce 2018 nepochybně i třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi, kterou Rada zorganizovala 30. května 2018 v rámci 58. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Konference se tentokrát zaměřila na děti a rozhlasové vysílání. Bližší informace o konferenci jsou k nalezení v kapitole B této výroční zprávy.
Rada dále převzala záštitu nad mediálněvzdělávacím přednáškovým blokem pro studenty a žáky,
který se pod názvem Jak odolat reklamě skryté v audiovizi uskutečnil v rámci 50. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Na vzniku přednáškového programu rovněž
aktivně participoval Úřad Rady. Obsahová náplň bloku je pak popsána opět v kapitole B VZ.
Rada též participovala na veřejném slyšení Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova v Senátu
Parlamentu ČR, které bylo vyvrcholením ročního bloku odborných seminářů zaměřených na téma
budoucnosti mediální výchovy v České republice. Podrobněji se též akci věnuje kapitola B této
výroční zprávy.

OPATŘENÍ NA PODPORU MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI ZE STRANY PROVOZOVATELŮ,
POSKYTOVATELŮ A SAMOREGULAČNÍCH ORGÁNŮ
Oslovených provozovatelů a poskytovatelů bylo 335, přičemž někteří z nich provozují různé služby nebo vysílají více programů. Návratnost odpovědí byla necelých 68 %, což potvrzuje mírně
stoupající trend. Více než polovina odpovědí však výslovně připustila, že oslovený v roce 2018
žádná opatření na podporu mediální gramotnosti nepřijal, ale mnoho dalších odpovědí je možné
vnímat obdobně, pouze neměly tak explicitní formu.
V případě oslovených provozovatelů je nutné rozlišovat provozovatele na základě licence a registrované provozovatele převzatého vysílání (zároveň je ovšem vhodné poznamenat, že držitelé
registrace k provozování převzatého vysílání, kteří reagovali na výzvu Rady, jsou poměrně často
i provozovateli vysílání prostřednictvím kabelových systémů). Většina provozovatelů převzatého
vysílání (78 %z 81 provozovatelů, kteří zaslali odpověď, navíc při návratnosti necelých 60 %) totiž
ve svých odpovědích poměrně logicky sdělila, že žádná opatření na podporu mediální gramotnosti nepřijala. Uvedené hodnoty jsou podobné těm loňským (množství provozovatelů, kteří nepřijali žádné opatření, stouplo o jednotky procent, v případě návratnosti lze vysledovat nepatrný
pokles). Pokud provozovatelé nějaké opatření uvádějí, jedná se ve většině případů o technickou
podporu využívání elektronických zařízení či přípravu manuálů, případně informování zákazníků
o alternativních možnostech příjmu a související promo akce (12 %provozovatelů). Navíc několik
dalších odpovědí zmiňuje komunikaci se zákazníky, přičemž se lze domnívat, že tato komunikace
mívá obdobnou povahu. Po dvou odpovědích pak uvedlo přednášky či besedy, propagaci technologie DAB a tematické články na webových stránkách. Jediná odpověď zmínila spolupráci se
školami a dětskými štáby.
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Ze 132 provozovatelů vysílání na základě licence, kteří zaslali vyjádření (osloveno bylo 170 provozovatelů, tudíž návratnost dosáhla přibližně 78 %, což je totožná hodnota jako v loňském roce),
jich konkrétní opatření na podporu mediální gramotnosti uvedlo pouze mírně nad 50 %, což je
oproti loňsku přibližně desetinový pokles. Vzhledem k odlišnostem, kterými se vyznačují odpovědi provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání, je vhodné dále přistupovat k oběma kategoriím zvlášť.
Z 45 oslovených provozovatelů rozhlasového vysílání jich odpověď zaslalo 36, což činí 80 %. V těchto 36 odpovědích bylo pouze v 12 případech (tj. ve třetině případů, což je oproti loňskému roku
poměrně znatelný nárůst) uvedeno, že provozovatel v roce 2018 neuskutečnil žádné opatření na
podporu mediální gramotnosti. Téměř všechny odpovědi, které uvedly, že provozovatel v daném
roce přijal opatření na podporu mediální gramotnosti, jmenovaly jako svůj příspěvek k zvyšování
mediální gramotnosti přidružené webové stránky a komunikaci prostřednictvím kontaktních telefonních čísel, e-mailových adres či sociálních sítí (zejména Facebooku, ale i jiných), které v tomto
případě slouží nikoliv jako sociální sítě v přímém slova smyslu, ale jako komunikační a marketingové médium využívající platformu sociální sítě. Popsané komunikační aktivity v naprosté většině případů nelze považovat za opatření mající primárně za cíl podporu mediální gramotnosti.
Je totiž čistě na uvážení recipientů, zda uvedené komunikační prostředky využijí ke zlepšování
své mediální gramotnosti (zejména prostřednictvím dotazů týkajících se mediální problematiky),
přičemž z iniciativy provozovatele či poskytovatele mohou plnit roli prostředku přispívajícího ke
zlepšování mediální gramotnosti prakticky pouze prostřednictvím mediálněvýchovných kampaní
na internetových stránkách či sociálních sítích, což výslovně zmínil pouze jeden provozovatel (v
souvislosti s propagací internetových stránek http://www.dab-plus.cz).
Relativně četně (opět 18 případů) rozhlasoví provozovatelé uváděli i zařazování mediálních témat
do vysílání, konkrétně v rámci izolovaných příspěvků ve zpravodajských pořadech či moderátorských vstupech (nejednalo se tedy přímo o tematicky zaměřené pořady, spíše o jakési implicitní zmínky). Celá čtvrtina provozovatelů pak informovala o příležitostném zpřístupňování zázemí
služby veřejnosti (dny otevřených dveří, exkurze, promo akce apod.), čtyři provozovatelé o pořádání přednášek, besed či workshopů (ve dvou případech v rámci projektu Digitální rozhlas do
škol). Oproti předchozím letům výrazně ubyly zmínky týkající se tzv. on-air komunikace, tedy kontakt s recipienty přímo ve vysílání (např. telefonické živé vstupy a soutěže nebo vyjadřování názorů v anketách či diskusích). Tento programový prvek, který je však z hlediska potenciálu podpory
mediální gramotnosti značně sporný, uvedlo pouze pět provozovatelů (například v minulém roce
to bylo dvacet provozovatelů).
Ze 125 oslovených provozovatelů televizního vysílání zaslalo nějakou formu odpovědi 96, tedy
přibližně 77 %(což potvrzuje mírně rostoucí trend z posledních let). 52 odpovědí (tedy nadpoloviční většina) nicméně obsahovala informaci, že příslušný provozovatel v roce 2018 opatření
na podporu mediální gramotnosti neuskutečňoval. Oproti předchozím rokům dále pokračoval
pokles množství informací o provozování webových stránek a možnosti telefonické, e-mailové či
poštovní komunikace, případně o prezentaci na sociálních sítích (již pouze 16 %ze všech odpovědí a 36 %z odpovědí, které uvedly nějaké opatření). Stále přitom zůstává otázkou, zda si provozovatelé začali uvědomovat značně omezený vliv dané komunikace na mediální gramotnost
diváků či pokládají off-air komunikaci za natolik samozřejmou, že nepovažují za nutné ji výslovně
uvádět. V souvislosti s komunikací též byly poměrně často zmiňovány informační kampaně týkající se různých možností příjmu televizního signálu, což již lze jistě považovat za opatření nepřímo
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podporující mediální gramotnost (celkově se dané informace či jiné formy technické podpory objevily v 11 reakcích, tedy přibližně v 11 %všech odpovědí). Provozovatelé dále spatřovali prvky
opatření na podporu mediální gramotnosti logicky zejména v programovém obsahu. Zařazování
tématu médií však ve své odpovědi uvedlo pouze devět provozovatelů (což znamená v porovnání
s rokem 2017 stagnaci). Vesměs se jedná o informace ve zpravodajských, publicistických či jiných
pořadech, týkající se nějakého aspektu mediální problematiky. Pořady, které by plnily vzdělávací
roli, tj. měly podobu systematické činnosti s definovaným společenským cílem, se nadále vyskytují
pouze v minimální míře (a to ještě v podobě tzv. minipořadů, např. Jak na internet dodávaného
sdružením CZ.NIC). V řádu jednotek procent pak odpovědi informovaly o příležitostném zpřístupňování zázemí služby veřejnosti (dny otevřených dveří, exkurze, promo akce apod.), přednáškách,
školeních, besedách či workshopech, případně pořádání dětských kroužků s mediální tématikou
nebo alespoň hostování ve výuce. Pouze minimum odpovědí pak zmínilo nějaký způsob zapojení veřejnosti do obsahové stránky pořadů. Pomineme-li interaktivní kontakt s diváky v živě vysílaných pořadech (jedna odpověď), jednalo se o šest případů, z nichž tři spočívaly ve spolupráci
s dětskými či školními štáby a další tři ve výzvách k zasílání námětů na reportáže.

Z odpovědí provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání se obsažností každoročně vymykají
zejména ty od České televize a Českého rozhlasu. Výroční zpráva se jim tedy věnuje podrobněji.
Česká televize svou odpověď již tradičně uvodila konstatováním, že i v roce 2018 podporovala
„aktivně mediální gramotnost obyvatel České republiky, aniž by k tomu byla jakkoliv výslovně zavázána na základě zákonné povinnosti“. Velkou část poskytnuté odpovědi jako každý rok tvoří výčet
odvysílaných zpravodajských příspěvků a jednotlivých pořadů s mediálněvzdělávacím potenciálem, jejichž tematická škála je poměrně široká. Z výčtu je zřejmé, že se Česká televize věnuje
tématům souvisejícím s mediální problematikou nadále průběžně po celý rok, zejména prostřednictvím konkrétních příspěvků v rámci publicistických pořadů (Černé ovce, Reportéři ČT, 168 hodin)
i zpravodajství, které v roce 2018 upozorňovalo na zřejmé dezinformace, přičemž divákům nabídlo i praktický návod, jak nepravdivé zprávy na internetu rozeznávat (obdobná témata se pak stejně
jako v loňském roce objevila i v pořadech Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce). V pořadu 90‘ ČT24 s podtitulem Mediální gramotnost a výchova v Česku se pak podrobně diskutovalo na
téma mediální gramotnosti a výsledků výzkumů mediální gramotnosti za účasti ministra školství.
Jediným cyklickým titulem s primárně mediální tématikou se nicméně v roce 2018 stal (po skončení týdeníku @online) pořad Newsroom (zaměřený na mediální scénu, trendy a pohyby ve sdělovacích prostředcích). Za přímé obsahové opatření na podporu mediální (spíše však informační)
gramotnosti pak Česká televize považuje vysílání osvětového miniseriálu Jak na internet. Celkem
Česká televize v roce 2018 odvysílala na všech programech 326 hodin pořadů, které se věnovaly
tématu mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Více než 50 %pořadů bylo odvysíláno na
programu ČT24, 27 %pořadů na programu ČT :D a 17,5 %pořadů na programu ČT1.
Zvláštní zmínku Česká televize v odpovědi věnovala zvyšování mediální gramotnosti dětí prostřednictvím pořadu Zprávičky, které dětem stále více otevírají prostor k aktivní participaci na pořadu (zapojují se do interaktivních rubrik, kvíz je učí hravou formou rozlišovat fakta od fake news,
v tématu dne se vyjadřují k aktuálním událostem a prostřednictvím aplikace iReportér zkouší natáčet vlastní videa). Pořad Zprávičky též v roce 2018 připravil nový impuls pro mediální aktivity škol.
Zviditelnila se síť tzv. školních televizí, tzn. mediálních kroužků, které na základních a středních
školách po celé republice natáčejí reportáže. Pro ně se dřívější divácká rubrika Zprávičky od vás
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změnila na exkluzivní prostor pod titulem Školní televize. Ve vysílání uvádí jingle s tímto titulem
reportáže školních týmů, v aplikaci iReportér se zavedl stejný hashtag pro oddělené zasílání školních reportáží do České televize, a na webu programu ČT :D vznikla specializovaná stránka www.
decko.cz/skolni-televize. Ta shromažďuje originální verze školních příspěvků, archiv odvysílaných
reportáží s možností filtru podle škol či medailonky školních týmů. Jako další dětské pořady, které
se dotýkají témat rozvíjejících mediální gramotnost, odpověď jmenuje magazíny DVA3, Wifina,
Agent v kapse a další.
Česká televize se v roce 2018 snažila přispět k rozvoji mediální gramotnosti i jinými prostředky
než obsahem svého vysílání. Vedle výše uvedené možnosti aktivní účasti dětí na tvorbě obsahu
pořadu Zprávičky se jednalo o podporu participativní žurnalistiky prostřednictvím projektu iReportér (aplikace umožňující veřejnosti pořizovat a nahrávat reportážní videa, která jsou následně
zařazována do vysílání).
V roce 2018 realizovala Česká televize i řadu projektů na podporu mediální gramotnosti u různých
cílových skupin, pedagogů, žáků a studentů základních i středních škol, neziskových organizací
či odborné veřejnosti. Co se týče žáků a studentů, zorganizovala devět workshopů pro studenty
třetích a čtvrtých ročníků středních škol z různých regionů, na kterých byly vysvětlovány základy
fungování médií veřejné služby v českém prostředí a principy práce s mediálním obsahem i jeho
kritické reflexe. Ve spolupráci s osmi vysokými školami se Česká televize podílela i na uspořádání
debat Fake News: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru zaměřených na problematiku fake
news. V listopadu 2018 se pak Česká televize stala spolupořadatelem 5. celostátního setkání školních televizních štábů Jak se dělá televize s ČT v Příbrami, kterého se zúčastnilo přes sto pedagogů,
žáků a studentů. Stěžejním však bylo spuštění vzdělávacího projektu Televize ve vaší škole. V jeho
rámci vedou odborníci z České televize v konkrétní škole workshop s žáky a studenty, ve kterém
je provázejí jednotlivými kroky při vzniku zpravodajské reportáže za využití běžných mobilních
technologií. Cílem je prohloubit mediální výchovu a praktické dovednosti přímo na školách, kam
vyjíždí tým pořadu Zprávičky. Workshop je zároveň pro pedagogy ukázkovou hodinou praktické
mediální výuky. Druhou částí vzdělávacího programu Televize ve vaší škole je seminář určený učitelům. Lektoři v něm seznamují účastníky s možnostmi praktické mediální výchovy a tím, jak ve škole vybudovat zázemí pro mediální kroužky či pro práci školních televizních štábů. Česká televize
se rovněž podílela na vedení seminářů pro pedagogy středních škol a druhého stupně základních
škol, když získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro tři vzdělávací programy (Mediální výchova I: Jak rozumět televizi, Mediální výchova II: Jak vznikají zprávy a Mediální
výchova III: Jak využít televizi v hodině) zařazené do systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Lektory seminářů byli převážně odborníci z řad zaměstnanců České televize.
Česká televize dále zorganizovala obsáhlou informačně-vzdělávací kampaň, v rámci které nejen
připravila diváky na jednotlivé fáze přechodu na DVB-T2, ale vysvětlila také důvody přechodu
a důsledky s ním spojené. V období od 21. března do 21. prosince 2018 odvysílala v celkem šesti
fázích na všech svých programech dohromady více než 1 860 informačních spotů.
Česká televize konečně v roce 2018 zadala k realizaci výzkum na téma mediální gramotnosti české
populace. Cílem výzkumu bylo zjištění stupně mediální gramotnosti v populaci a v jednotlivých
sociodemografických skupinách. Dle České televize tak vznikl svým rozsahem jedinečný a zároveň
nejkomplexnější výzkum, který mapuje úroveň mediální gramotnosti obyvatel České republiky,
upozorňuje na ohrožené skupiny obyvatel a faktory, jež mediální gramotnost ovlivňují.
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Český rozhlas uvedl, že v souladu s posláním média veřejné služby se problematice mediálního
vzdělávání v roce 2018 věnovaly všechny jeho stanice, a to jak ve svých stálých pořadech, tak
v proudovém vysílání prostřednictvím publicistiky nebo specifických magazínů. Co se týče pořadů zaměřených přímo na mediální scénu, jedná se o pořad Jak to vidí (na stanici ČRo Dvojka),
jehož pravidelnými hosty byli prof. Jan Jirák a mediální analytik Josef Šlerka, či rubriku Děrné štítky
na ČRo Radio Wave, která se zaměřovala na vývoj a rizika světových sociálních sítí a ekonomicko-politické rozměry technologického průmyslu a inovací. V bloku proudového vysílání On Air
pak Radio Wave pokračovalo ve vysílání rozhovorů se zajímavými osobnostmi české a světové
žurnalistiky. Problematice informačního přesycení a internetové gramotnosti se pak Radio Wave
věnovalo v rámci osvětového projektu Digitální detox. Na ČRo Rádio Junior problematiku mediální gramotnosti reflektovala pravidelná pondělní rubrika Linka důvěry v rámci Klubu Rádia Junior,
která se týkala například témat kyberšikany nebo škodlivého a urážlivého obsahu. Rozvoj mediální
gramotnosti podporoval i formát Minutové zprávy.
Mediální gramotnosti se věnoval také zpravodajský web iROZHLAS, pro české prostředí adaptoval zpravodajskou hru Staňte se šéfredaktorem dezinformačního webu, jejímž tématem je fenomén
fake news. Redaktoři serveru iROZHLAS rovněž pátrali po stopách dezinformací, které se šířily během prezidentských voleb mezi seniory prostřednictvím e-mailu (text se dočkal i překladu do
angličtiny) a k tématu falešných zpráv nabídli i původní obsáhlé rozhovory s experty. Tematický
web Digitální rádio se pak věnoval digitálním médiím včetně televize.
ČRo Plus se věnoval přímé mediální výchově v rámci série veřejných debat. Výrazné osobnosti
ČRo Plus a Radiožurnálu se zapojily do projektu Jeden svět na školách. ČRo Sever pak byl i v roce
2018 opět generálním partnerem projektu Mediatábor, který prostřednictvím her a zábavných
workshopů seznamoval děti (nově od 6 let věku) s rozhlasovým vysíláním i efektivním bojem proti mediální manipulaci, fake news apod. Exkurze v prostorách stanic Rádio Junior (pro základní,
ale i mateřské školy), Rádio Wave (pro SŠ a VŠ) i v budově ČRo v Praze (pro ZŠ a SŠ) též nabídly
příležitost pro rozvoj mediální gramotnosti. V květnu se pak konal při příležitosti oslav 95 let ČRo
dosud největší Den otevřených dveří v pražském sídle. S rozhlasovou prací a rozhlasovými tvůrci se
mohli rovněž seznámit návštěvníci mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio
v Olomouci. ČRo Radiožurnál práci svého týmu názorně předváděl veřejnosti díky speciálnímu
mobilnímu studiu R-stream, které navštívilo desítky destinací po celé ČR.
Co se týče audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, osloveno bylo 112 poskytovatelů, odpověď zaslalo 72 z nich (návratnost 65 %, což je oproti loňskému nárůst o 6 %). Více než polovina
ovšem v odpovědi uvedla, že žádné opatření na podporu mediální gramotnosti v roce 2018 neuskutečnila. Nejčastějším uváděným opatřením bylo zařazování témat s potenciálem rozvíjet mediální gramotnost (včetně osvěty na webu a pozvánek na mediálněvzdělávací kurzy, které uvedlo
přibližně 17 %poskytovatelů). Komunikaci s diváky (v tomto případně již z podstaty služeb výhradně off-air) a „technickou podporu“ jmenovalo jen o něco méně respondentů. V jednotkách
případů pak poskytovatelé jmenovali různé přednášky či besedy, dny otevřených dveří, exkurze či
promo akce a spolupráci s dětskými/školními štáby. Podíl recipientů (včetně žákovských štábů) na
tvorbě obsahu však prakticky neexistuje.
Vyjádření zaslali též samoregulační orgány Asociace televizních organizací (ATO) a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Aktivity ATO v rámci mediální gramotnosti směřují převážně do řad odborné veřejnosti s přesahem k veřejnosti laické (uspořádání konference Digimedia, výstava na téma
Jak se měří televizní sledovanost zorganizovaná u příležitosti konference EMRO, konzultantská
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činnost apod.). Odpověď zaslaná SPIR pak konstatovala, že zvyšování povědomí o internetu, vzdělávání a poskytování informací má primárně ve svých stanovách. V rámci samoregulace obsahu
na internetu poskytuje informace médiím i čtenářům o správném způsobu přebírání a publikace
obsahu (textu, fotek a videí) na internetu. Dále SPIR v roce 2018 publikoval Doporučená pravidla
spolupráce zadavatele a influencera, dokument, kterým reaguje na potřebu standardizace chování
trhu a vyjasnění norem v oblasti mladého a rychle se rozvíjejícího influencer marketingu.

ÚROVEŇ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE VZTAHU K NOVÝM KOMUNIKAČNÍM
TECHNOLOGIÍM
Podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysílání je Rada v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti
povinna zveřejňovat rovněž „informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím“. Tato uložená povinnost si vyžádala zařazení této kapitoly do výroční zprávy
Rady
K tématu v roce 2018 přinesla aktuální poznatky studie EU KIDS ONLINE IV v České republice.1
Hlavním způsobem připojování k internetu se dle ní se stává mobilní telefon. Denně je pomocí
telefonu online 84 %českých dětí a dospívajících (přičemž jen 45 %se denně připojuje pomocí
notebooku nebo stolního počítače). 35 %dětí a dospívajících tráví během školního dne 4 a více
hodin online, 9 %pak 7 hodin a více. 51 %tráví na internetu 4 a více hodin během víkendového
dne, 22 %pak 7 hodin a více. Používání internetu přitom roste s přibývajícím věkem. S tím souvisí
i zvyšující se pocit kompetentnosti při zvládání možných negativních jevů a rizik. Starší děti a dospívající tak rizika v online prostředí hodnotí méně často jako něco, co by je „rozhodilo“ nebo vyšší
mírou obtěžovalo. Rozdíl lze ale nalézt také mezi chlapci a dívkami. Dívky častěji uváděly, že měly
na internetu nějakou negativní zkušenost, která je obtěžovala nebo rozhodila. 57 %dětí a dospívajících, které na internetu něco obtěžovalo, o tom mluvilo s kamarády, a pouze 28 %s rodiči.
Mladší děti o negativních zkušenostech z internetu s rodiči mluví častěji, starší děti a dospívající
častěji mluví s kamarády.
Co se týče konkrétních negativních jevů a rizik v online prostředí, 9 %dětí a dospívajících uvedlo,
že někdo zneužil jejich heslo, a 7 %připustilo, že jejich osobní údaje byly využity způsobem, který
se jim nelíbil. 8 %dětí a dospívajících se pak stalo obětí agrese na internetu alespoň jedenkrát
za měsíc a častěji, 92 %méně často nebo vůbec. Nejčastější formou online agrese bylo posílání
„hnusných nebo nepříjemných zpráv“. 8 %dětí a dospívajících uvedlo, že na někoho útočili online.
Nenávistné zprávy, které napadají určité osoby nebo jedince, vidělo na internetu jednou měsíčně
a častěji 26 %dětí a dospívajících. 18 %dětí a dospívajících na internetu minimálně jednou měsíčně zhlédlo kruté nebo násilné obsahy, fotky nebo videa.
Se sexuálními obsahy se prostřednictvím zařízení, které se připojuje na internet, v posledním roce
děti a dospívající setkávali častěji než v televizi nebo ve filmu. Alespoň jednou měsíčně a častěji je na mobilu, počítači nebo jiném online zařízení vidělo asi 30 %dětí a dospívajících, zatímco
1
z Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na
internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV – Česká republika. Brno:
Masarykova univerzita.
Viz https://irtis.muni.cz/media/3115505/eu_kids_online_report.pdf
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v televizi a filmu 20 %. 80 %z dětí a dospívajících, kteří viděli sexuální obsahy na internetu, jimi
nebylo obtěžováno. Oproti tomu 5 %uvedlo, že z nich bylo „hodně rozhozených“. 35 %dětí a dospívajících pak v posledním roce dostalo zprávu se sexuálním obsahem, 10 %ji samo poslalo nebo
zveřejnilo (25 %uvedlo, že po nich na internetu během posledního roku někdo vyžadoval intimní informace). Mezi chlapci a dívkami nejsou výrazné rozdíly v posílání ani v přijímání takovýchto zpráv. Poměrně výrazný rozdíl mezi pohlavími se váže k obsahům nabádajícím k nezdravému
hubnutí – 15 %dívek ve věku 11–13 let a 30 %dívek ve věku 14–17 let takový obsah na internetu
zaznamenalo jednou měsíčně a častěji (u chlapců jsou hodnoty poloviční až třetinové).
Průzkum též přinesl údaje týkající se dovedností dětí a dospívajících v online prostředí: 91 %z nich
umí odstranit osoby ze svých kontaktů, 88 %ví, které informace by neměli sdílet na internetu,
75 %dovede změnit nastavení soukromí, ale jen 53 %dokáže na internetu ověřit pravdivost informací (více chlapců než dívek – 60 %vs. 46 %).
Na vztah středoškolských studentů k informacím na internetu se mimo jiné zaměřil výzkum Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím, který byl uskutečněn v roce 2018 jako
součást mediálněvzdělávacích aktivit programu JSNS (Jeden svět na školách) společnosti Člověk
v tísni.2 Při posuzování pravdivosti zpráv na internetu je pro středoškoláky nejdůležitější, na kterém webu je zpráva umístěna (63 %). Též v nadpoloviční většině srovnávají předkládané informace
s informacemi dostupnými na jiných webech (53 %). Studenti středních odborných učilišť výrazně
častěji než studenti gymnázií posuzují pravdivost zpráv podle počtu sdílení a komentářů a přítomnosti fotografie nebo videa. Naprostá většina středoškoláků je přesvědčena, že se na internetu
setkává s nepravdivými zprávami (88 %). 30 %studentů pak odpovědělo kladně na otázku, zda
znají nějaký dezinformační web. Nicméně při posuzování důvěryhodnosti článků na Facebooku
(srovnání dvou článků na stejné téma ze dvou různých webů – etablovaného zpravodajského versus dezinformačního webu) zvolila správnou odpověď jen polovina studentů, přičemž studenti
gymnázií si vedli výrazně lépe než studenti učilišť (65 %správných odpovědí oproti 41 %).
Co se týče znalostí o zobrazovaném obsahu na internetu, jsou u studentů velmi slabé. Více než tři
pětiny studentů (65 %) zvolily chybnou odpověď, že vyhledávače zobrazují různým uživatelům
různé reklamy, ale shodné výsledky vyhledávání. Znalost výběru nově zobrazovaných příspěvků
na Facebooku je o něco vyšší, 43 %studentů má povědomí o tom, že jej řídí algoritmy (55 %studentů gymnázií oproti 23 %SOU). 41 %studentů učilišť pak neví, že příspěvky na Facebooku označené „sponzorováno“ jsou placená reklama.
Zajímavé výsledky výzkum poskytl i ohledně toho, jaké jednání na internetu studenti hodnotí jako
trestný čin. Jen okolo poloviny správných odpovědí se pohybovaly otázky, zda může být trestným
činem šíření poplašné zprávy, nahrávání filmů na online úložiště a opakované kontaktování někoho, kdo o to nestojí (tzv. stalking).
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
V roce 2018 obdržela Rada 33 žádostí, ve kterých žadatel výslovně uvedl, že žádá o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2018 obdržela Rada tři petice, jejichž předmětem byl údajný zásah do osobnostních práv
MUDr. Michaela Kučery ze strany provozovatele Česká televize. Tato problematika však nespadá
do působnosti Rady, a proto byla dle § 5 odst. 2 zákona č. 85/1995 Sb., zákona o právu petičním,
postoupena Radě České televize.
Poskytnuté informace jsou umístěny na webových stránkách Rady na adrese http://www.rrtv.cz/
cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/index.htm.
Údaje podle ustanovení § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

počet

a) počet podaných žádostí o informace a
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

33
1
1
0
0
0

Seznam žádostí, kdy byly požadované informace či materiály žadateli zaslány a rovněž zveřejněny na internetových stránkách Rady
1) Žádost (doručena dne 1. února 2018 pod č. j. RRTV/5897/2018-vra) ve věci podaných dotazů za
rok 2017 v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2) Žádost (doručena dne 9. února 2018 pod č. j. RRTV/6199/2018-vra) o poskytnutí usnesení o zastavení řízení o přestupku ve věci reklamy StopKašel a rozhodnutí ve věci Enzycol DNA.
3) Žádost (doručena dne 28. února 2018 pod č. j. RRTV/7653/2018-vra) ve věci informace o výši
veškerých vyplacených platů na pozici předseda Rady, místopředseda Rady a člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání.
4) Žádost (doručena dne 13. března 2018 pod č. j. RRTV/8012/2018-vra) ve věci pořadu 168 hodin.
5) Žádost (doručena dne 19. března 2018 pod č. j. RRTV/8182/2018-vra) o informace, kolik stojí
výroba pořadu Otázky Václava Moravce a jak bylo připomenuto tragické datum 15. března 1939
v České televizi.
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6) Žádost (doručena dne 23. dubna 2018 pod č. j. RRTV/10249/2018-vra) o poskytnutí podkladových materiálů ve věci vydaných upozornění Rady, spisová značka RRTV/2018/365/rud
a RRTV/2018/366/rud, na údajné porušení zákona č. 231/2001 Sb.
7) Žádost (doručena dne 23. dubna 2018 pod č. j. RRTV/10250/2018-vra) o zaslání podání k obsahu
televizních programů doručených od 26. února 2018 do 9. března 2018, se kterými se Rada seznámila na svém 6. zasedání v roce 2018.
8) Žádost (doručena dne 23. dubna 2018 pod č. j. RRTV/10251/2018-vra) o poskytnutí Zprávy
o monitoringu vybraných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv.
screeningu v období 9. až 23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů týkajících se
říjnových voleb (2017) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
9) Žádost (doručena dne 14. května 2018 pod č. j. RRTV/11186/2018-vra) týkající se udělených
sankcí v oblasti zákona o regulaci reklamy.
10) Žádost (doručena dne 17. května 2018 pod č. j. RRTV/11322/2018-vra) týkající se posouzení
reklamy HIPP.
11) Žádost (doručena dne 23. května 2018 pod č. j. RRTV/11775/2018-vra) ve věci správního řízení,
spisová značka RRTV/2017/495/rud, vedeného s provozovatelem vysílání Česká televize.
12) Žádost (doručena dne 30. května 2018 pod č. j. RRTV/11937/2018-vra) ve věci poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
13) Žádost (doručena dne 5. června 2018 pod č. j. RRTV/12131/2018-vra) o poskytnutí informací
o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017.
14) Žádost (doručena dne 11. června 2018 pod č. j. RRTV/12741/2018-vra) o poskytnutí předvolebních analýz programů NOVA, Nova 2, Prima, Televize Barrandov, Česká televize, Český rozhlas,
Rádio IMPULS a Frekvence 1.
15) Žádost (doručena dne 12. června 2018 pod č. j. RRTV/12764/2018-vra) o poskytnutí informací
ve věci materiálu k platformě HbbTV.
16) Žádost (doručena dne 12. června 2018 pod č. j. RRTV/12780/2018-vra) o informaci ohledně postupu ve věci stížnosti č. j. RRTV/17520/2017-vra na možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
17) Žádost (doručena dne 14. června 2018 pod č. j. RRTV/12860/2018-vra) o informaci o dni nabytí
právní moci rozhodnutí č. j. RRTV/5094/2018-blu ze dne 9. ledna 2018.
18) Žádost (doručena dne 10. července 2018 pod č. j. RRTV/13568/2018-vra) o poskytnutí analýzy
soutěžních a ezoterických teleshoppingových bloků zaměřené na období od 7. února 2018 do 19.
dubna 2018, kterou Rada projednala na svém 10. zasedání v roce 2018.
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19) Žádost (doručena dne 23. července 2018 pod č. j. RRTV/14842/2018-vra) o poskytnutí analýzy
zpravodajství a publicistiky na programu RÁDIO IMPULS za období od 22. září 2017 do 20. října
2017.
20) Žádost (doručena dne 25. července 2018 pod č. j. RRTV/14914/2018-vra) ve věci poskytování
regresních náhrad.
21) Žádost (doručena dne 5. srpna 2018 pod č. j. RRTV/15114/2018-vac) o poskytnutí informací ve
věci reportáže Napětí kvůli Sýrii, odvysílané v pořadu Události dne 12. dubna 2018 od 19:00 hodin
na programu ČT1.
22) Žádost (doručena dne 7. srpna 2018 pod č. j. RRTV/15142/2018-vac) o poskytnutí všech diváckých stížností vztahujících se k pořadům Vědmy radí a Poznej svůj osud, odvysílaných v období od
1. ledna 2017 do 6. srpna 2018.
23) Žádost (doručena dne 22. srpna 2018 pod č. j. RRTV/15415/2018-vac) o poskytnutí informací
ve věci upozornění na odvysílání pořadu kauzy Jaromíra Soukupa.
24) Žádost (doručena dne 3. září 2018 pod č. j. RRTV/15742/2018-vra) o poskytnutí informací ve
věci činnosti prošetřovatele.
25) Žádost (doručena dne 5. září 2018 pod č. j. RRTV/15844/2018-vra) o poskytnutí veškerých podání zaslaných Radě Českým rozhlasem týkajících se reportáží pana Janka Kroupy a o poskytnutí
rozhodnutí o tomto řízení o přestupku.
26) Žádost (doručena dne 25. října 2018 pod č. j. RRTV/18428/2018-vra) o poskytnutí analýz pořadů odvysílaných před prezidentskými volbami 2018 na rozhlasových stanicích RÁDIO IMPULS,
FREKVENCE 1, Český rozhlas a na televizní stanici TV Barrandov.
27) Žádost (doručena dne 6. listopadu 2018 pod č. j. RRTV/19098/2018-vra) o poskytnutí informací
ve věci podání č. j. RRTV/16792/2018-vra, týkající se žádosti o přezkum rozhodnutí Rady o udělení
licence společnosti Radio Kroměříž k provozování rozhlasového vysílání.
28) Žádost (doručena dne 7. listopadu 2018 pod č. j. RRTV/19169/2018-vra) o poskytnutí analýzy vysílání programu Radio Kroměříž provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o., ze dne 18. září 2018
od 00:00 do 24:00 hodin a o poskytnutí korespondence, č. j. RRTV/12241/2018-vra a č. j. RzzRTV/15501/2018-zab, ve věci žádosti Radia Kroměříž, s.r.o., o změnu stanoviště kmitočtu Uherské
Hradiště 88,2 MHz / 200 W.
29) Žádost (doručena dne 12. listopadu 2018 pod č. j. RRTV/19254/2018-vra) ve věci materiálů Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se problematiky výskytu alkoholu a kouření ve vysílání.
30) Žádost (doručena dne 17. listopadu 2018 pod č. j. RRTV/19421/2018-vra) ve věci uložených
sankcí.
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Seznam odložených žádostí
1) Žádost (doručena dne 12. února 2018 pod č. j. RRTV/6260/2018-vac) o poskytnutí informace
o výši honoráře pana Moravce za vystupování v programech České televize.
Žádost byla Radou dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena, neboť požadované
informace se nevztahují na působnost Rady.
2) Žádost (doručena dne 17. října 2018 pod č. j. RRTV/17926/2018-vra) o poskytnutí informace,
kterou je zaslání kompletního výpisu ze všech návštěvních knih Úřadu Rady za období 4. září 2017
– 4. září 2018.
Žádost byla Radou v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) věty za středníkem zákona č.
106/1999 Sb. odložena, jelikož žadatel v zákonně lhůtě 30 dnů nevyhověl výzvě k doplnění údajů.
Seznam odmítnutých žádostí a podaných odvolání
1) Žádost (doručena dne 4. března 2018 pod č. j. RRTV/7698/2018-vra) týkající se zpřístupnění veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Rada žádost odmítla, protože požadované informace neexistují.
Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání (doručeno dne 16. března 2018 pod č. j. RRTV/8166/
2018-vra), které bylo Radou v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odloženo, neboť vůči ní bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní
orgán.

AKTUÁLNÍ SEZNAM PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ, PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO
VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVATELŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA
VYŽÁDÁNÍ

(§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.)
Název provozovatele/poskytovatele

Typ

Poznámka

N_SYS s.r.o.

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

3C spol. s r.o.
4 M Rožnov spol. s r.o.
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4Local, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

4NET.TV services s.r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

4S PRODUCTION, a.s.

licence – RV – vysílače

udělena

Active Radio a.s.

licence – RV – digitální

udělena

AEROFILMS s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován
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Název provozovatele/poskytovatele
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno
a.s.
AIRWEB, spol. s r.o.
Aleš Kadlec
Alza.cz a.s.

AMC Networks Central Europe s.r.o.

Antény DAKR s.r.o.

Typ

Poznámka

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel – družice

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – družice*

zaniklá – na vlastní
žádost

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy*

zaniklá – na vlastní
žádost

registrace – kabel

registrován

registrace – družice

registrován

registrace – kabel

registrován

AQUA, a.s.

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

Asociace televizních organizací (ve zkratce
ATO)

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – kabel – družice

udělena

registrace – vysílače

registrován

ANTIK Telecom CZ s.r.o.

ATV CZ, s.r.o.
AV- PARK s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

AZ Media a.s.

licence – RV – vysílače

udělena

B.H.Centrum a.s.

registrace – kabel

registrován

Barrandov MUZIKA, s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

BEA centrum Olomouc s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Best Flare s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Brno TV, s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

Building cabling s.r.o.

registrace – kabel

registrován

BURDA Praha, spol. s r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Bydžov s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

CentroNet, a.s.

registrace – kabel

registrován

CICO s.r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

CINE - servis s.r.o.

registrace – družice

registrován

Barrandov Televizní Studio a.s.

CABTEL mont ZLÍN, s.r.o.
CATR spol. s r.o.
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Název provozovatele/poskytovatele

Typ

Poznámka

Církev Slovo života, sbor Brno

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

COMA s.r.o.

registrace – kabel

registrován

COMTES CZ spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

COPROSYS a.s.

registrace – kabel

registrován

CORSAT s.r.o.

registrace – kabel

registrován

CS filmová, s.r.o.

licence – TV – kabel – družice

udělena

CZC.cz s.r.o.

licence – RV – digitální*

zaniklá – doba platnosti

Czech Digital Group, a.s.

registrace – vysílače

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

CZECH NEWS CENTER a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Česká Kabelovka s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Česká národní televizní společnost, spol.
s r.o.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

na základě zvláštního zákona – TV

udělena

CZECH INFOLINE s.r.o.

ČESKÁ TELEVIZE
České aerolinie a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

České Radiokomunikace a.s.

registrace – vysílače

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel – družice

udělena

licence – TV – kabel – družice*

zaniklá – na vlastní
žádost

na základě zvláštního zákona – RV

udělena

registrace – družice

registrován

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – vysílače

registrován

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

Doc-Air, z.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

DONEAL, s.r.o.

licence – TV – kabel – družice

udělena

Dragon Internet a.s.

registrace – kabel

registrován

dvbexpert s.r.o.

registrace – vysílače

registrován

Československá filmová společnost, s.r.o.

ČESKÝ ROZHLAS
DIGI CZ s.r.o.

Digital Broadcasting s.r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Economia, a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

EDERA Group a.s.

registrace – kabel

registrován

EFB NETWORK s.r.o.

licence – TV – kabel – družice

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

DWP s.r.o.

ELSAT, spol. s r.o.
ELTRIS, s.r.o.
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Název provozovatele/poskytovatele

Typ

Poznámka

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Equinet s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

EVROPA 2, spol. s r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Extra Online Media s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

FABEX MEDIA s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Fajn Rock Media, s.r.o.

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel – družice

udělena

ENECOS, s.r.o.

FIBERA s.r.o.
FIBERNET, a.s.
FILM EUROPE, s.r.o.
FixPro,z.s.

registrace – kabel

registrován

FLIX.TV s.r.o.

registrace – družice*

zaniklá – na vlastní
žádost

FM Records, s.r.o.

licence – RV – digitální

udělena

Fotbalová asociace České republiky

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

František Stýblo

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Frekvence 1, a.s.

licence – RV – vysílače – celoplošné

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – družice

registrován

FTV Prima, spol. s r.o.

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

Gama media s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

GITAL, s.r.o.

registrace – družice

registrován

goNET s.r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

GRAPE SC, a.s.

registrace – kabel

registrován

HAMCO, s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Hamri Plus s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

HC Sparta Praha a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Hlucin.net, s. r. o.

registrace – kabel

registrován

Hudební televize, s.r.o.

licence – TV – družice

udělena

HBO Europe s.r.o.
HC KABEL, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

IMPERIUM TV, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Ing. Jaroslav Malatinec

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

iDST, s.r.o.
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Název provozovatele/poskytovatele

Typ

Poznámka

Ing. Jiří Šulc

registrace – kabel

registrován

Internet Mall, a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Internet2 s.r.o.

registrace – kabel

registrován

INTERNEXT 2000, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

itself s.r.o.

licence – TV – kabel

udělena

Ivo Brabec

registrace – vysílače

registrován

Ivo Fridrich

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel*

zaniklá – doba platnosti

licence – TV – vysílače

udělena

licence – RV – digitální

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

J.D.Production, s.r.o.
JAMES DEAN CO. s.r.o.
Jan Popelka

licence – TV – kabel

udělena

Jan Voldřich

licence – TV – kabel

udělena

Jana Peterková

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

Jaroslav Kuncl

registrace – kabel

registrován

Jaroslav Voborný

licence – TV – kabel

udělena

JH Comp s.r.o.

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

Jihočeská média s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

Jihočeská telekomunikační s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

JOE Media s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Josef Týc

licence – RV – vysílače

udělena

Josef Vosecký

registrace – kabel

registrován

licence – RV – digitální

udělena

licence – RV – digitální*

zaniklá – na vlastní
žádost

licence – TV – vysílače

udělena

licence – RV – digitální

udělena

licence – RV – vysílače

udělena

Jaroslav Heindl

Jindřichohradecká televizní s.r.o.
Jiří Florián - ELEKTRO
Jiří Ouda
Jiří Středa

JS mediální služby s.r.o.
JTV a.s.
JUKE BOX, spol. s r .o.
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Název provozovatele/poskytovatele
KABEL OSTROV, s.r.o.

Typ

Poznámka

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o.

registrace – kabel

registrován

Kabelová televize Kadaň, a.s.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Kabelová televize Trutnov, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Karel Svoboda

licence – RV – vysílače*

zaniklá – doba platnosti

Karel Soukup

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
Kabelová televize Lelekovice s.r.o.

KabelSat s.r.o.

KATRO SERVIS, spol. s r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

KLFREE NETWORKS, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

KonekTel, a.s.

registrace – kabel

registrován

KOUDELKA PARTNERS s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

KTV Galaxie, z.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

KTV Nepomuk, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

KTV Nepomuk, spol. s r.o.

licence – TV – kabel

udělena

KTVLan s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Kulturní a společenské středisko Chodov,
s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

Kulturní magazín Zoom, o.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Liberecká TV s.r.o.
LIN a.s

licence – RV – vysílače

udělena

LinkStation s.r.o.

registrace – kabel a družice

registrován

LION ONE TV s.r.o.

licence – TV – družice*

zaniklá – odňatá

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – vysílače

registrován

licence – TV – vysílače

udělena

LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.
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Název provozovatele/poskytovatele

Typ

Poznámka

Locero, spol. s r.o.

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

LONDA spol. s r. o.

licence – RV – vysílače – celoplošné

udělena

LuckyNet s.r.o.

registrace – kabel

registrován

LYGRE, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

M - servis Zlín s.r.o.

registrace – kabel

registrován

MAFRA, a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

Magnalink, a.s.

registrace – kabel

registrován

MAKRO, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Magical roof s.r.o.

MAME Moravské Budějovice, s.r.o.
Marek Spáčil, dat. nar. 26. 6. 1976

licence – TV – kabel

udělena

Martin Dušek

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Martin Mithofer

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

MAX LOYD, s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

MEDIA BOHEMIA a.s.

licence – RV – vysílače

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy*

zaniklá – na vlastní
žádost

Mediapoint Consulting s. r. o.
Meridi s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

Město Adamov

licence – TV – vysílače

udělena

Město Boskovice

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Město Kralupy nad Vltavou

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Město Luže

licence – RV – vysílače

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Město Město Albrechtice
Město Přibyslav
Město Roudnice nad Labem
Město Štětí
MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol.
s r.o.
Metropolitní s.r.o.
Mgr. Martin Král

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Miloslav Akrman

licence – TV – kabel

udělena

Mimoňská komunální a.s.

licence – TV – kabel

udělena

Mikroregion Pernštejn
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Typ

Poznámka

Miroslav Maštalíř - MD Elektronik

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

Miroslav Všetečka

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Mladá fronta a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

M-MEDIA spol. s r.o., v likvidaci

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – družice

udělena

Miroslav Smejkal

MTV NETWORKS s.r.o.

Multi vision, s.r.o.
MWE Networks International s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – vysílače

udělena

Nej Kanál s.r.o.

licence – TV – kabel

udělena

Nej.cz s.r.o.

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

licence – RV – vysílače

udělena

licence – RV – vysílače*

zaniklá – na vlastní
žádost

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel

udělena

Nataša Pštrossová Videostudio Fonka

NOEL, s.r.o.
NONSTOP s.r.o.
NTV cable s.r.o.
O2 Czech Republic a.s.
O2 Family, s.r.o.
O2 TV s.r.o.

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

OBBOD s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Obec Bystřice

licence – TV – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

Obec Hať

licence – TV – kabel

udělena

Obec Kamýk nad Vltavou

licence – TV – vysílače

udělena

Obec Šlapanov

licence – TV – kabel

udělena

Obec Velký Beranov

registrace – kabel

registrován

Obec Vrhaveč

registrace – kabel

registrován

Obec Zděchov

licence – TV – kabel

udělena

Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

Odštěpný závod NITRANET, s.r.o.

registrace – družice

registrován
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Název provozovatele/poskytovatele
OIK TV s. r. o.

Poznámka

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

Oldřich Bíla - T I R I S

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Opton s.r.o.

registrace – kabel

registrován

OrbisNet, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

ORLICKO Media s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Otrokovická BESEDA, s.r.o.
PALMOVKA TV REGIO s.r.o.
Pavel Kalista

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

Petr Horák

licence – TV – vysílače

udělena

Petr Troníček

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

PilsFree servis, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

PiTV - StarMedia s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – kabel – družice

udělena

Planet A, a.s.

registrace – kabel

registrován

PODA a.s.

registrace – kabel

registrován

POHRANIČÍ, stavební bytové družstvo,
Mikulov

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Petr Uher

PK 62, a.s.

POLAR televize Ostrava, s.r.o.

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

PowerMind s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Prague Digital TV s.r.o.

registrace – vysílače

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Progress Digital s.r.o.

registrace – vysílače

registrován

PROMOMEDIA, s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

PROVIZI spol. s r.o.

licence – TV – kabel

udělena

První boleslavská s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

První rozhlasová s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

PS KŘÍDLA, s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

R á d i o D U H A , spol. s r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

PRAHA TV s.r.o.
Prácheňská televize s.r.o.
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R MEDIA, spol. s r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Radim Pytela

registrace – kabel

registrován

RADIO BONTON a.s.

licence – RV – vysílače

udělena

Radio Contact Liberec spol. s r.o. zkratka: RCL
spol. s r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Rádio Česká Kanada s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Radio France Internationale - pobočka Praha,
organizační složka

licence – RV – vysílače

udělena

RADIO IBUR s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Radio Kroměříž s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Rádio Pálava s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

licence – RV – digitální

udělena

licence – RV – digitální*

zaniklá – doba platnosti

licence – RV – družice

udělena

licence – RV – vysílače

udělena

RADIO RELAX s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Rádio Samson spol. s r.o.

licence – RV – vysílače*

zaniklá – doba platnosti

RADIO PROGLAS s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

licence – RV – vysílače

udělena (soud)

registrace – družice

registrován

licence – RV – vysílače

udělena

Radio West Plzeň, s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

RADIO ZLÍN, spol. s r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

RadioPraha s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

licence – RV – vysílače

udělena

Rádio Student, s.r.o.
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

Radiospol s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena (soud)

RadioZET s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Realitní televize s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

RegioNET Morava, a. s.

registrace – kabel

registrován

RETE internet, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Revy HB, s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – RV – družice

udělena

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

RIO Media a.s.

registrace – kabel*

zaniklá – výmaz

RKR s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

Roman Gronský

licence – TV – vysílače

udělena

ROMEA, o.p.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Regionální televize CZ s.r.o.

RFE/RL, Inc., odštěpný závod
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Route Radio s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

RTI cz s.r.o.

registrace – vysílače

registrován

RTS DAKR s.r.o.

registrace – kabel

registrován

RTV Cheb s. r. o.

licence – RV – vysílače

udělena

S T A R - nova, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy*

zaniklá – na vlastní
žádost

SAK Studénka, příspěvková organizace

licence – TV – kabel

udělena

SAMSON MEDIA spol. s r.o.

licence – RV – digitální

udělena

Sarria spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

SAT - AN CableNet SE

registrace – kabel

registrován

SAT Plus, s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

S&P Broadcasting a.s.

SATER - TV s.r.o.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Sdružení pro internetový rozvoj v České
republice, z.s.p.o. (ve zkratce SPIR)

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

SELECT SYSTEM, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

SATT a.s.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Seznam.cz TV, s.r.o.

Seznam.cz, a.s.
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

Sleduj divadlo s.r.o. v likvidaci

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Slezský fotbalový club Opava a.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

SMART Comp. a.s.

registrace – kabel

registrován

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

Smart Fun s.r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

SNi s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Speednet, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Spolek Českokrumlovská televize CKTV

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Spolek pro občanskou informovanost

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

sledovanitv.cz s.r.o.
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evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

STARNET, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

Statutární město Hradec Králové

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Stavební bytové družstvo „Život“ Mariánské
Lázně

registrace – kabel

registrován

Stavební bytové družstvo občanů v Ledči
nad Sázavou

registrace – kabel

registrován

Stavební bytové družstvo Rožnov

registrace – kabel*

zaniklá – na vlastní
žádost

Stavební bytové družstvo Těšíňan

registrace – kabel

registrován

StockholmDream Production s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

SPORT 5 a.s.

Stanice O, a.s.

STAR - MONT Pardubice, s. r. o.

Strakonická televize, s.r.o.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
SychrovNET s.r.o.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

TC servis, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

TELEKO, s.r.o.

registrace – vysílače

registrován

TELEPACE s.r.o.

licence – TV – družice

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – družice

registrován

registrace – kabel

registrován

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

registrace – kabel

registrován

ŠLÁGR TV, spol. s r.o.

TELEVIZE HBin, družstvo
Televize Přerov s.r.o.

Telly CE s.r.o.

TETA s.r.o.
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka

licence – TV – kabel

udělena

licence – TV – družice*

zaniklá – na vlastní
žádost
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Název provozovatele/poskytovatele
TKR Jašek, s.r.o.
TKW, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Topfun Media a.s. v likvidaci
TP Pohoda s.r.o.
TRADICOM CZ, s.r.o. v likvidaci
TUTY Broadcasting, a.s.

Poznámka

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

TV Bydlení s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

TV CABLE s.r.o.

registrace – kabel

registrován

TV FASHION s.r.o.

licence – TV – kabel – družice

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – družice

udělena

licence – TV – kabel – družice

udělena

licence – TV – vysílače – celoplošné

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

TV Architect s.r.o.
TV Beskyd s.r.o.

TV MORAVA, s.r.o.

TV Nova s.r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – vysílače

registrován

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

udělena

TV Šumperk, z.s.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

TVCOM s.r.o.

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

TV Osoblaha s.r.o.

TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

TVNET s.r.o.

registrace – kabel

registrován

TVSat multimedia s.r.o.

licence – TV – vysílače

udělena

ULTRAVOX s.r.o.

licence – RV – vysílače

udělena

TV-MAJ s.r.o.
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Název provozovatele/poskytovatele
UPC Česká republika, s.r.o.
Ústecká TV s.r.o.
VČTV s.r.o.
VIA PRESS s.r.o.

Typ

Poznámka

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – vysílače

udělena

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – vysílače

udělena

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

Vysoká škola ekonomická v Praze

registrace – kabel

registrován

Vyškovská TV, s.r.o.

licence – TV – kabel

udělena

Wendyho počítací stroje, spol. s r.o.

registrace – kabel

registrován

WMS s.r.o.

registrace – kabel

registrován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

Vlastimil Němec - NEMSAT

licence – TV – vysílače

udělena

licence – TV – zvláštní přenosové systémy*

zaniklá – na vlastní
žádost

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

registrace – kabel

registrován

licence – TV – kabel

udělena

ZAPNI.TV s.r.o.

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrován

Zdeněk Blecha

registrace – kabel

registrován

Zdenek Zukal

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

evidence poskytovatelů AVMSnV

evidován

licence – TV – kabel

udělena

ZAK TV s.r.o.

Západočeská kabelová televize s.r.o.

ZZIP s.r.o.
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Vysvětlivky
Zkratka

Typ vysílání

evidence poskytovatelů AVMSnV

poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání

licence – RV – družice

licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic

licence – TV – družice

licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic

licence – TV – kabel – družice

licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družic

licence – TV – kabel

licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů

licence – RV – vysílače

licence k provozování rozhlasového regionálního/místního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů

licence – RV – vysílače – celoplošné

licence k provozování rozhlasového celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů

licence – RV – digitální

licence k provozování rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (DVB-T, T-DAB+)

licence – TV – vysílače

licence k provozování televizního regionálního/místního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů

licence – TV – vysílače – celoplošné

licence k provozování televizního celoplošného vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů

licence – TV – zvláštní přenosové systémy

licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů

na základě zvláštního zákona – RV

oprávnění k vysílání na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém
rozhlasu

na základě zvláštního zákona – TV

oprávnění k vysílání na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České
televizi

registrace – družice

registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice

registrace – kabel

registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů

registrace – kabel a družice

registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družic

registrace – vysílače

registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů

registrace – zvláštní přenosové systémy

registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů

1

* Oprávnění zaniklo během roku 2018
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PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ MAJÍ BEZPROSTŘEDNÍ VZTAH K OBLASTI ROZHLASOVÉHO A
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
Smlouva o Evropské unii ve znění smlouvy z Nice – Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v
členských státech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a
zdravotních tvrzeních při označování potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003, o boji proti
pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii
Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989, o koordinaci určitých ustanovení stanovených zákony,
předpisy nebo administrativním opatřením v členských státech, pokud jde o provozování televizního
vysílání ve znění směrnice 97/36/ES a směrnice 2007/65/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002, o přístupu k sítím
elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová
směrnice)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002, o oprávnění pro sítě a
služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002, o společném předpisovém
rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)
Směrnice Komise 2007/77/ES ze dne 16. září 2002, o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o hospodářské soutěži)
Směrnice Parlamentu a Rady EU 2002/22/ES ze dne 7. března 2003, o univerzální službě a právech
uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003, o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství
souvisejícího s tabákovými výrobky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006, o klamavé a
srovnávací reklamě

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010, o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních
služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), ve znění Opravy směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o
audiovizuálních mediálních službách)
Doporučení Rady Evropské unie ze dne 24. září 1998, o rozvoji konkurenceschopnosti evropského
průmyslu audiovizuálních a informačních služeb podporou vnitrostátních rámců zaměřených na
dosažení srovnatelné a účinné úrovně ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb
informační společnosti

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie (zákon o audiovizi)
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Vyhláška č. 233/2001 Sb., kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Vyhláška č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Vyhláška č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
Vyhláška č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a
označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam,
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
Radio Kroměříž s.r.o. / Radio Kroměříž

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
9.1.2018

Jedn. identifikátor 267647 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5094/2018-

Radio Kroměříž s.r.o.
Kojetínská 3881/84,
76701 Kroměříž

2017/236/zab
1-2018/poř. č. 3

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

9. 1. 2018, Praha

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19
zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 9. ledna 2018 toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84,
767 01 Kroměříž, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 88,2
MHz / 200 W pro program Radio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W) tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudebně – zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj

Odůvodnění:
Dne 3. března 2017 obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) žádost
č.j. RRTV/4728/2017-vra společnosti Radio Kroměříž s.r.o. o přidělení kmitočtu Uherské Hradiště
88,2 MHz / 200W f 23dBW) alt. 100 W. Dne 8. března 2017 č.j. RRTV/4818/2017-vra byl Radě
doručen dodatek k žádosti o přidělení kmitočtu, ve kterém společnost Radio Kroměříž s.r.o. uvádí,
že žádá o vyhlášení licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání na předmětném
souboru technických parametrů.
Rada následně odeslala dne 15. března 2017 pod č.j. RRTV/5310/2017-zab výše uvedenou
žádost ČTÚ ke koordinaci. Dne 28. srpna 2017 pod č.j.: RRTV/12276/2017-vra obdržela Rada
zkoordinovaný kmitočet.
Rada následně na svém 15. zasedání roku 2017 (bod 29) vyhlásila licenční řízení k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59, se lhůtou pro
doručení žádostí do 12. října 2017.
Do předmětného licenčního řízení se dne 11. října 2017 přihlásil žádostí č.j. RRTV/14332/2017vac tento žadatel:
Radio Kroměříž s.r.o. / Radio Kroměříž
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. prosince 2017. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a
údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.

Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u
jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

finanční spolehlivost žadatele (0-1b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
způsob financování vysílání (0-1b).

b) další dílčí kritéria

-

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

na

úrovni

ředitelů)

(0-1b);
-

organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

b) další dílčí kritéria
-

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této
oblasti
možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

-

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek

5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

b) další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele

6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.

a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

mluvené slovo
-

-

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).

-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);

lokalizace programu

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1b).

hudební formát
-

-

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

-

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).

cílová skupina
-

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1b).

7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

b) další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

b) další dílčí kritéria

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné,
dobře zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na
daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je
souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových
stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto
údajů u zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o
licenci uváděná hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než
střední hodnota na daném území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v
žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s
obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než

jeden pak udělení dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu
zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných
na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém
programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro
velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a
pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je
přínos hodnocen jedním bodem, je – li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen
2 body.

5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin
programů již na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již
obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně
pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků
ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim
neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež
nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v žádosti účastníka. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií,
přičemž zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů
pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o
přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích
uvedených výše. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti
z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a
doplnění žádosti o licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených,
rozbory programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území,
pro něž má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 23. března 2017, tj. ke dni, kdy
v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům

z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její
rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem
řízení podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Radio Kroměříž prostřednictvím vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí, tj.
společnosti Radio Kroměříž s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto
žadateli:
Účastník řízení Radio Kroměříž s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání “ Hudebně
– zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj“ s názvem programu Radio Kroměříž.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti osm bodů.
V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem a je tedy na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven. Rádio Kroměříž spustilo 12. prosince 2012
internetové vysílání. Dnes provozuje dva vysilače v Kroměříži 103, 3 FM a Zlíně 107, 0 FM. Radio
Kroměříž stále podporuje i vysílání přes internet. Rádio Kroměříž si vybudovalo stabilní pozici jak
mezi posluchači, tak mezi organizacemi, pro které je Rádio Kroměříž velmi vítanou možností pro
informování občanů regionu. Rada tedy žadateli přidělila bod za naplnění kritéria zkušenosti
žadatele s rozhlasovým vysíláním. Naplněným Rada shledala též dílčí kritérium zkušeností
statutárních orgánů žadatele. Jednatel společnosti, pan Roman Konečný, začal zkušenosti s
médii sbírat při svém pobytu v USA, kde pomáhal založit české komunitní noviny a místní rádiové
vysílání pro krajany. V letech 1993 – 1998 pracoval v USA pro nově vzniklé regionální rádio „Haló
Chicago“, které se zaměřovalo na pomoc a poskytování informací krajanům z České republiky.
Podílel se rovněž na pořádání místních kulturních akcí, zpracovával rubriku pracovní servis a
zprostředkovával krajanům spolupráci s místními zaměstnavateli. Shora uvedené skutečnosti je
dle názoru Rady nutné zohlednit, přestože se jedná o zkušenosti získané v zahraničí.
Spolumajitel Radia Kroměříž, pan Miroslav Karásek, Dis., který je zároveň programovým
ředitelem, moderátorem a zakladatelem internetového radia Radio Kroměříž, disponuje 12letou
praxí s rozhlasovým vysíláním. Dále se na vysílání Radia Kroměříž podílí paní Markéta Žilinská,
která má pětiletou praxi v Radiu Kroměříž na pozicích produkční, vedoucí vysílání a moderátorky.
Žadatel dále ve svém projektu uvedl další vedoucí pracovníky, přičemž i jejich zkušenosti Rada
shledala dostatečnými a přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria zkušeností vedoucích
pracovníků žadatele jeden bod. Získávání regionálních informací je založeno na spolupráci
především s městskými a obecními úřady, dále s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje, Záchrannou službou Zlínského kraje, Úřadem práce České republiky, místními
kulturními, společenskými a sportovními organizacemi a institucemi. Žadatel doložil mj.
předjednanou spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, Krajským ředitelstvím Policie
Zlínského kraje, Magistrátem města Zlína, Městským úřadem města Napajedla, Hasičským

záchranným sborem Zlínského kraje a dalšími. Rada toto shledala dostatečným k přidělení
jednoho bodu za naplnění kritéria organizačního řešení získávání místních informací.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel uvedl, že
financování dosavadního vysílání Radia Kroměříž je zajištěno výhradně vlastním kapitálem a
s financováním programu z vlastních zdrojů počítá žadatel i do budoucna. Svojí podnikatelskou
činností je schopen zabezpečit financování veškerých aktivit, a to bez nutnosti použití cizích
zdrojů financování, což žadatel doložil obchodním plánem. Finanční spolehlivost žadatele i
vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena
bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho
vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je
tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit
včas v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a
zajištění vysílání pomocí nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím
kritériu vztahujícímu se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak
i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada
nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního
vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením
omezeným. Společnost vlastní dva společníci - fyzické osoby, kterými jsou pan Roman Konečný
a pan Miroslav Karásek. V dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o
licenci byl tak žadatel hodnocen jedním možným bodem, neboť jedinými společníky žadatele jsou
fyzické osoby zapsané jako společníci v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány předpoklady
pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním možným bodem. Případné budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně
dostupných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno deset bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako naplněné. V
rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova
bude v živém denním vysílání tvořit přibližně 15 - 20 % vysílacího času. Takto navržená hodnota
přesahuje střední hodnotu tohoto parametru na daném území (12,2 %) a Rada přidělila jeden
bod. Jeden bod Rada udělila též za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů, kdy žadatel
k tomuto dílčímu kritériu uvedl, že 100 % pořadů bude vlastní produkce, což Rada shledala
dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria
podílu zpravodajství a servisních informací. Žadatel uvedl, že podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, sněhové zpravodajství, reportáže) tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova ve všední den a 20-30%) z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků. Střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na již pokrytém
území určit a žadateli tak byl přidělen bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují. Radio Kroměříž vystupuje jako samostatný subjekt, není

členem žádné programové sítě a nepřebírá program od jiného provozovatele rozhlasového
vysílání, přičemž program je připravován výhradně ve vlastní režii. K lokalizaci programu na
region žadatel uvedl, že pilířem Radia Kroměříž bude zpravodajství z regionu, informace o
kulturním, společenském a sportovním dění včetně aktuálního dopravně-informačního
zpravodajství z celého Zlínského kraje s přesahy. Ke kritériu lokalizace programu na užší lokalitu
pak žadatel uvedl, že Radio Kroměříž bylo založeno především za účelem informovat posluchače
o dění v regionu a aktivně spolupracuje s městskými a obecními úřady, přináší aktuální
zpravodajství, ale i kulturní, společenské a sportovní informace z okolních měst a obci. Nedílnou
součástí vysílání jsou aktuální telefonické audio příspěvky z obecních úřadů a mnoha dalších
organizaci a instituci. V rámci veřejného slyšení žadatel doložil předjednanou spolupráci
s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, s Odborem Kanceláře hejtmana Zlínského kraje
a s Městským úřadem Uherského Hradiště.
K žánrové skladbě Radia Kroměříž žadatel uvedl, že se jedná o hudební produkci za posledních
50 let a že Radio Kroměříž se zaměřuje mimo jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz +
gospel), Blues, Blues-rock, Country rock, Funk, Folk, Rhythm and blues. V rámci vyhodnocení
kritéria počtu programů s obdobným formátem Rada zjistila, že na základě vyhodnocení dle
parametrů manuálu splňuje program podmínky pro přínos pro danou lokalitu v dostatečné míře
pro udělení jednoho bodu. V rámci vyhodnocení kritéria podílu formátu na daném území došla
Rada k závěru, že na pokrytém území jsou zachytitelné méně než tři programy s obdobným
hudebním formátem a hudební žánrová nabídka žadatele je tedy na daném území zastoupena
pouze částečně; na základě vyhodnocení dle parametrů manuálu tedy program splňuje podmínky
pro přínos pro danou lokalitu v dostatečné míře pro udělení jednoho bodu.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 30 – 75 let. Rada vzala v potaz
údaj uvedený na veřejném slyšení a shledala, že na území, které má být vysíláním pokryto, není
zejména horní hranice této cílové skupiny zcela saturována. K dílčímu kritériu programových
prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl konkrétní programové prvky i pořady, jako
počasí, info-expres, dopravní servis, rubriku životní styl, kulturní servis, pracovní servis, filmový
svět a jiné další, které Rada shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu. V obou dílčích
kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak žadatel hodnocen jedním bodem
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů,
například Info-expres z Kroměřížska, Počasí z Kroměřížska, Dopravní servis z Kroměřížska, Kam
vyrazit, Pracovní servi, Psí útulek, Cestovní horečka z Kroměřížska, Svět techniky či Finanční
servis s Karin Liškovou. Dále bude žadatel též vysílat rozhovory, soutěže či rozličné hudební
pořady. Jako splněné Rada vyhodnotila i kritérium podpory umělců a její lokalizace na region.
Žadatel uvedl, že Radio Kroměříž je spolupořadatelem řady regionálních kulturních akcí, kde
podporuje i začínající umělce, např. festivalu Největší Zábava na Moravě, kde vystupovaly kapely
z Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Kroměříže, Zlína, Holešova, přičemž tento hudební
festival, kde budeme podporovat nejen regionální umělce, ale i začínající umělce, hodlá žadatel
uspořádat i na Slovácku (Uherské Hradiště, nebo Uherský Brod), nebo pořadu Kroměřížska star.
V rámci veřejného slyšení žadatel doložil spolupráci s místními hudebními skupinami Street69 a
Reflexy. Ohledně naplnění podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že Radio Kroměříž
podporuje regionální a původní tvorbu i formou kulturních akcí, které pořádá, nebo spolupořádá.
Žadatel v rámci podpory místních kulturních akcí doložil spolupráci s místními institucemi, např.
se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, Městským divadlem Zlín, Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, Otrokovickou Besedou a dalšími. Rada vyhodnotila naplnění tohoto
kritéria jako dostatečné pro udělení bodu.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila třemi ze čtyř možných bodů a shledala jej jako naplněné. Žadatel uvedl,. že ve svém
vysílání bude Radio Kroměříž dávat prostor národnostním, etnickým a jiným menšinám v České
republice, např. podporou kulturních a společenských akcí, které s tématikou národnostních a
jiných menšin úzce souvisejí. V rámci vysílání Radia Kroměříž jsou již dle žadatele podporovány
významné druhy sociálně - psychologických menšin, které jsou vymezeny jazykem a kulturou,
dále národnostní menšiny, které jsou úředně uznány, coby etnická menšina, a náboženské
menšiny, které žadatel rozděluje dle náboženského vyznání a jazykové menšiny (pokud není
zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal na sčítání lidu z roku 2011, kde
bylo upřesněno složení populace na území dnešní České Republiky, včetně národnostního
složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje velmi detailní zmapování dané problematiky
žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy Rada ohodnotila dvěma body.
Konkrétní podpora bude podle žadatele realizována jak zařazováním etnické hudby, tak rubrikami
jako pravidelný servis s nabídkami zaměstnání, zpravodajství, kulturní servis, rozhovory apod. V
rámci autorského pořadu informuje žadatel o historii a současnosti náboženských menšin z
vybraných obcích na Kroměřížsku, nebo o cílených akcích tyto menšiny. Žadatelem byla
doložena spolupráce se Šachovou synagogou v Holešově. Konkrétní spolupráce v rámci podpory
národnostních menšiny nebyla žadatelem doložena ani po veřejném slyšení, v rámci nějž
provozovatel pouze opětovně zdůraznil záměr národnostní a jiné menšiny podporovat. Rada tedy
shledala naplnění kritéria způsobu podpory dostatečným k udělení jednoho bodu.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence
společnosti Radio Kroměříž s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí
základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve
kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých
zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti, na stupnici nesplňuje
– splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými
členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní
zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí
o udělení licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování
skutkového stavu významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí
bylo přijato v zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak,
postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným
skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab)

Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
Příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W

Příloha č. 1
Licenční podmínky programu Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab)
Název programu
• Radio Kroměříž
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
Základní programová specifikace

• Hudebně – zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj
Cílová skupina
• 30 - 75 let

Hudební formát
• Hudební produkce za posledních 50 let.
• Radio Kroměříž se zaměřuje mimo jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz + gospel),
Blues, Blues-rock, Country rock, Funk, Folk, Rhythm and blues.
• Podpora české a slovenské tvorby v rozsahu cca 20%
Mluvené slovo

• Poměr mluveného slova v živém denní vysílání tvoř přibližně 15 - 20% vysílacího času.
Zpravodajství a informační servis

• Podíl zpravodajských a servisních informací. (zprávy, počasí, doprava, kulturní, společenské
a sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání 30-50% z celkového podílu mluveného slova; s
důrazem na region.
• Zpravodajská relace „InfoexpresS", vysílaná každou hodinu (od 6. do 20. hodiny) má v
průměru 3 - 4 minuty.
• Souhrn pozvánek na kulturní a sportovní akce pro dany den vysíláme nejméně 3x denně.
Jednotlivé pozvánky podrobněji a pozvánky na výhledové akce vysíláme průběžně v
moderátorských vstupech nejméně 1x za 2 hodiny.
• Počasí – předpověď především lokálně pro oblast Zlínského kraje; prostor dostávají také
posluchači Radia Kroměříž; v moderovaných blocích každou hodinu, v nemoderovaných
minimálně 1x za 2 hodiny

• Dopravní servis přinášíme vždy aktuálně dle situace a vývoje dopravy v celém Zlínském
kraji.
• Pracovní servis - nabídky a i poptávky zaměstnání či brigád (ve spolupráci S Úřadem práce
Zlínského kraje; ve všedni dny 2x denně.
• Životní styl - praktické informace, rady a doporučeni z oblasti zdraví, bydleni, cestování,
rodičovství, zvířat; v moderovaném vysílání 3x denně, v nemoderovaném a o víkendech
nejméně 2x denně.
• Filmový svět - aktuality ze světa filmu; pokud možno, odkazujeme na promítání zmíněných
filmů v regionálních kinech; v moderovaném vysíláni 3x denně, v nemoderovaném
minimálně 2x.
• Svět techniky - praktické informace ze světa auto-moto, počítačů, internetu, často
upozorňujeme na užitečné bezplatné programy pro počítače a aplikace pro mobilní telefony
atp.; v moderovaném vysílání 3x denně, v nemoderovaném minimálně 2x.

Programové schéma
Všední dny – základní schéma
• 6 – 9 hod. – Ranní jízda – Intenzivní ranně-dopoledni vysílání s kompletním informačním
servisem pro daný den (kalendárium, pozvánky na akce ve Zlínském kraji, očekávané události,
zpravodajství z předchozího dne, soutěže). Součástí tohoto pořadu jsou pravidelná denní
témata, která se věnuji různé problematice především ze Zlínského kraje, dále pak ankety S
aktivním zapojením posluchačů apod.). Moderátorské vstupy jsou řazeny po 2-3 písničkách.
• 9 – 14 hod. - Informačně – zábavní maraton – Podobná programová skladba jako ráno, jen
v mírnějším rytmu - moderátorské vstupy jsou řazeny po 3-4 písničkách. Nabídky Zaměstnání,
pozvánky na regionální akce, komunikace s posluchači vyvolaná ve vysílání či na sociální síti
Facebook, soutěže. Součástí programu je i pořad „ŽIVĚ z Domu kultury“ moderovaný mimo
jiné zástupcem Domu kultury Kroměříž, který podrobně popisuje připravované kulturní a
společenské akce touto organizaci (Dům kultury, kino Nadsklepí, hudebně-divadelní klub Stara
masna, jarmark a další). Po přidělení licence k pozemnímu vysílání a získáni žádaného
kmitočtu hodláme stejný pořad věnovat i dalším institucím v bývalém okrese Uherské Hradiště.
• 14 – 20 hod. - Odpolední relax – Pozvánky na akce konané ve Zlínském kraji večer a
následující den,shrnuti události v regionu, nabídky zaměstnáni, očekávané události v příštích
dnech ve Zlínském kraji, komunikace s posluchači na téma dne aj. Moderátorské vstupy
řazeny po 3-4 písničkách.
Víkendy a státní svátky
• Vice pozvánek na akce konané ve Zlínském kraji o víkendu. Ohlédnutí za uplynulým týdnem
- reprízy rozhovorů, denních témat, anket a nejdůležitějších událostí. Přehled událostí
chystaných na Kroměřížsku v následujícím týdnu, soutěže, písničky na přání, komunikace s
posluchači.

Kontrolovatelné programové prvky:

1. Poměr mluveného slova v živém denní vysílání tvoř přibližně 15 - 20% vysílacího času.
2. Podíl zpravodajských a servisních informací (zprávy, počasí, doprava, kulturní, společenské
a sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání 30-50% z celkového podílu mluveného slova, s
důrazem na region.
3. Hudební formát: Hudební produkce za posledních 50 let. Radio Kroměříž se zaměřuje mimo
jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz + gospel). Podpora české a slovenské tvorby
v rozsahu cca 20%.
4. 100% pořadů bude vlastní produkce.

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 4 88,4 MHz / 200 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

EVROPA 2, spol. s hudební rádio
r. o. / EVROPA 2

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné
rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
40 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press
klub), interaktivita – práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a
servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné
rádio, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční
hity. Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

podíl mluveného slova 10 %, 10
% české tvorby, speciální
hudební pořady, informační a
zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální
situace), očekávané události,
sport, hudební publicistika,
zábava
zpravodajství (sport, počasí,
dopravní informace, smogové
zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou,
Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu;

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

podíl mluveného slova z celk.
denního podílu vysílání 20-25
%.Zpravodajství 6.00-20.00 –
2× v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady – reakce
posluchačů, interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava,
kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) tvoří 3040% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Rádio Pálava s. r.
o. / Rádio Jih

regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
zábavná stanice
s důrazem na
místní
zpravodajství

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
s r. o. / Radio Zlín rozhlasová stanice let, sekundárně
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

80. léta – současnost –
pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1×
týdně moravská
dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis,
důraz na lokální
dopravní informace, počasí,
informace
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného
slova 12 %, hudba 88 %

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od r. 1967 až po
současnost, česká
produkce 10 %

speciální tématické pořady –
hudebně-soutěžní a
publicistické; zpravodajství vždy
v celou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00
hodin

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
let.
Hudební stanice
p. 20-45 let
HAMCO s. r. o /
se zprávami
RADIO HANÁ

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

60. léta – současnost

Zpravodajství - počasí,
dopravní servis, ankety,
zajímavosti, hosté, mluvené
slovo 5-15 %

Zpravodajství z
regionu

senioři, duševně
nemocní

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Široké spektrum

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

Zpravodajství, auto magazín,
svět filmu, tematické hudební
pořady, pořady o přírodě a
lidském zdraví; podíl
mluveného slova 10-15 %
vysílacího času bez reklamy,
podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

Duchovní pořady

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-53 472/2017-613 ze dne 28. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače UHERSKE HRADISTE 4 88,2 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (51 979 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
Vsetín 105,7 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./ COUNTRY RADIO

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
23. 1. 2018

Jedn. identifikátor 268793 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5867/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 1. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3,
10100 Praha 10

2016/1040/zab
2-2018/poř. č. 4

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19
zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 9. ledna 2018 toto
rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING,
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory
technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W pro
program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W), příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W), příloha č. 4
(přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Vsetín 105,7 MHz /
100 W) a příloha č. 5 (předpokládaný územní rozsah vysílače Vsetín 105,7 MHz / 100 W) tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 16;
Vsetín 105,7 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

Odůvodnění:
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslala Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání (dále jen „Rada“) žádost doručenou dne 14. listopadu 2016 č.j. RRTV/8318/2016-P o
vyhlášení licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání se soubory technických
parametrů Domažlice 89,8 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,4 MHz / 200 W, alt. 100 W; Rychnov nad
Kněžnou 93,5 MHz, alt. 99,7 MHz / 200 W, alt. 100 W; Vsetín 105,7 MHz, alt. 106,3 MHz, alt.
98,7 MHz, alt. 91,4 MHz / 100 W; Uherské Hradiště 88,2 MHz, alt. 98,3 MHz / 100 W.
Rada odeslala dne 29. listopadu pod č.j. 8664/2016/O výše uvedenou žádost ČTÚ ke koordinaci.
Dne 22. února 2017 č.j. RRTV/4121/2017-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního
úřadu stanovisko ke kmitočtům Domažlice 89,8 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,4 MHz / 200 W, alt.
100 W; Rychnov nad Kněžnou 93,5 MHz, alt. 99,7 MHz / 200 W, alt. 100 W; podle tohoto
stanoviska nelze tyto kmitočty v současné době využít s požadovanými technickými parametry,
ani se sníženým vyzářeným výkonem 0,1 kW, z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV
kmitočtů. Dne 21. srpna 2017 pdo č.j.: RRTV/12130/2017-vac následně Rada obdržela
zkoordinované kmitočty Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49
04 16; ERPmax 0,1 kW a Vsetín 105,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45;
ERPmax 0,1 kW.
Rada následně na svém 15. zasedání roku 2017 (bod 28) vyhlásila licenční řízení k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 16 a Vsetín 105,7
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45 se lhůtou pro doručení žádostí do
12. října 2017.
Do předmětného licenčního řízení se dne 11. října 2017 přihlásil žádostí č.j. RRTV/14274/2017vra tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASING s.r.o./ COUNTRY RADIO
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. prosince 2017. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a
údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování

o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u
jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

-

finanční spolehlivost žadatele (0-1b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);

-

způsob financování vysílání (0-1b).

b) další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);

-

zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

na

úrovni

ředitelů)

(0-1b);
-

organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

b) další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této
oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

b) další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).

cílová skupina

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1b).

7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné,
dobře zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na
daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je
souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových
stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto
údajů u zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o
licenci uváděná hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než
střední hodnota na daném území.

3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v
žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s
obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než
jeden pak udělení dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu
zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných
na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém
programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro
velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a
pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je
přínos hodnocen jedním bodem, je – li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen
2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin
programů již na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již
obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně
pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků
ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim
neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež
nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v žádosti účastníka. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií,
přičemž zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů
pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o
přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích
uvedených výše. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti
z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.

Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a
doplnění žádosti o licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených,
rozbory programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území,
pro něž má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 12. října 2017, tj. ke dni, kdy v tomto
řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich
úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její
rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem
řízení podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W na dobu 8 let od
právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve
výroku tohoto rozhodnutí, tj. společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto
žadateli:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
vysílání „hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry“ s názvem programu
COUNTRY RADIO.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti osm bodů.
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING je nástupnickou organizací vzniklou fúzí
společností Radio lnvestments s.r.o., InFin s.r.o. a Agentura TRS s.r.o. s dnes již více jak
dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasových stanic. Oba jednatelé společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING, s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání.
Jednatel žadatele, Mgr. Vladimír Faifr, MBA., CSc, má zkušenosti s ekonomickým, technickými,
organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele
společnosti STAR PROMOTION s.r.o., kterou vykonával v období od listopadu 2011 do dubna
2013, kdy byla tato společnost držitelem licencí k provozování rozhlasových programů s názvem
Rádio Hey. Jednatel žadatele, pan Luboš Jetmar, má zkušenosti s ekonomickým, technickým i
organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele od
ledna 2013 ve společnostech, které provozovaly rozhlasové vysílání, například společnosti Rádio
Bohemia, spol. s.r.o., Rádio TWIST Praha, s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o., DELTA MEDIA
BROADCASTING, s.r.o. a RÁDIO PUBLIKUM, spol. s.r.o. Také všichni vedoucí pracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání, což žadatel doložil jejich strukturovanými životopisy. Žadatel je schopen
plně zajistit získávání a odbavování informací z regionů a má letité zkušenosti se spoluprací s
místními orgány a institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu
posluchačům. Kromě informací z magistrátu města týkajících se událostí, které se dotýkají
každodenního života obyvatel Uherského Hradiště a Vsetína (dopravní výluky, opravy a uzávěry,
odstávky vody, plynu a el. Energie) bude žadatel do vysílání zařazovat i informace a sdělení

dalších institucí. Žadatel doložil mj. potvrzení o předjednané spolupráci s Městským úřadem
Vsetín a potvrzení o předjednané spolupráci ze strany starosty Uherského Hradiště
Rada též shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Žadatel a současně provozovatel COUNTRY RADIA dosahuje
dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční
kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s
celkovou strategií rozvoje společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu COUNTRY
RADIO prostřednictvím nové licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů. Tyto
tvrzené skutečnosti žadatel doložil prostřednictvím svého obchodního plánu a účetními
dokumenty. Bankovními referencemi byly též doloženy dílčí kritéria finanční spolehlivosti žadatele
a jeho vlastníků. Radě není z úřední činnosti známa žádná skutečnost, která by mohla závěr o
ekonomické připravenosti žadatele k vysílání zpochybnit.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Konkrétní a podrobný popis technického řešení žadatel
uvedl v projektu a Rada přistoupila k přidělení bodu. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje
žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání,
nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením
omezeným, jejímž jediným společníkem je společnost RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27
599, Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000. Jejím jediným akcionářem je
společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a,
PSČ 11000, jejímž jediným akcionářem je společnost GES ASSET HOLDING, a.s. IČ: 264
27 044, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000. Jejím jediným
akcionářem nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B.V., 1101CM Amsterdam
Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Nizozemské království zapsáno v obchodním
rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu pod č. 34259187. Společnost GES GROUP
HOLDING B.V. pak vlastní fyzické Ing. Ivan Zach, Ing. Radka Zachová a Ing. Petra Marschallová.
Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. o osobách majících v konečném
důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za dílčí kritérium znalosti koncových
vlastníků v době podání přihlášky. Pokud však jde o dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto
kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem
na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze.
Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností se sídlem mimo území
České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak neprojevila
např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů
ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze
považovat za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno sedm bodů; základní kritérium tedy bylo Radou shledáno jako
částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila žadateli bod za naplnění dílčího kritéria
podílu mluveného slova. Ten byl žadatelem stanoven v rozmezí 7 – 12% z celkového vysílacího
času, přičemž optimální hodnota tohoto parametru na již pokrytých územích se pohybuje v

rozmezí přibližně 8 %. Spodní hranice navrhovaného rozmezí tak střední hodnoty nedosahuje na
žádném z předmětných územích a žadateli tedy nemohl být za toto dílčí kritérium přidělen bod.
Žadatel dále uvedl, že všechny pořady vysílané COUNTRY RADIEM jsou vlastní autorské
pořady. Rada přistoupila k přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího kritéria autorsky
vyrobených pořadů na základě skutečnosti, že střední hodnotu tohoto parametru vysílání na
žádném z již pokrytých území nelze zjistit. Ze stejného důvodu Rada přidělila jeden bod také za
naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajských a servisních informací. Zpravodajství bude ve
vysílání zařazeno v pracovních dnech mezi 05:00-09:00 každou půlhodinu, od 9:00 do 18:00
každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00 kdy vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00. Délka hlavních zpráv v celou hodinu je
120sec. Každý den v 18.00 hod. by pak měl být vysílán souhrn zpráv z aktuálního dne pod
názvem 6 x v 6 v délce 90sec.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se
k lokalizaci programu vztahuje. Žadatel neplánuje přebírat žádné pořady ani části vysílání od
jiného provozovatele. Pro regiony počítá žadatel s rozšířením zpravodajského servisu o události
z nových lokalit. V servisních rubrikách bude též informovat o počasí a součástí bude i rozšíření
stávajícího dopravního servisu. Informace o dopravě budou dodávány Ústředním Auto Moto
Klubem, který připravuje přesné a aktuální dopravní informace z jakékoliv části České republiky,
tedy i lokální dopravní servis z Uherského Hradiště, Vsetína a jejich okolí. Žadatel doložil mj.
spolupráci s městem Uherské Hradiště, městem Vsetín, obcí Nivnice a s Krajským ředitelstvím
Policie Zlínského kraje. Orientace na užší lokalitu pak bude realizována prostřednictvím
spolupráce s místními kulturními stánky, která zajistí dostatek informací o kulturním dění v
regionech, které se následně promítnou do vysílání COUNTRY RADIA. Z oblasti kultury, sportu
a volného času bude rádio informovat o akcích místních organizací, které tyto aktivity provozují a
zajišťují. Jako příklad kulturních akcí a subjektů žadatel uvádí především hudební festival Porta,
Letní filmovou školu, Slovácké slavnosti vína, Mezinárodní folklórní festival Vsetínský krpec,
fotosalon Interfotoklub Vsetín, Vsetínský jazzový festival, Klub kultury sedm kulturních domů,
Slovácké muzeum apod.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem („Hudební formát Country Radia sestává
především z country, folku, trampské písně, bluegrassové hudby a gospelu doplněné největšími
českými popovými hity 60. let. V tomto formátu zásadně převažuje česká tvorba“) shledala, že na
pokrytém území již vysílají formátově příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném
hudební formátu jsou již vysílanými programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria
počtu programů s obdobným formátem tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada
nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium podílu formátu na daném území, neboť jednotlivé
žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém území zastoupeny ve vysílání dalších programů a
nesplňují požadavky Manuálu.
Ohledně kritéria cílové skupiny Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina
recipientů ve věku 35-79 let není na pokrytých území zcela saturována, a to zejména horní
navrhovaná věková hranice. Rada také jedním bodem ocenila, že jednotlivé programové prvky
programu žadatele jsou na uvedenou cílovou skupinu vhodně navázány a celou ji průřezově
pokrývají. Mezi konkrétní programové prvky pro cílovou skupinu posluchačů COUNTRY RADIA
patří především zpravodajství obsahující informace z regionu včetně lokálních dopravních
informací, předpovědi počasí a sezónních servisů a další, které Rada shledala jako prvky vhodné
pro danou cílovou skupinu. V obou dílčích kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak
žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů,
například Knižní hitparáda, Sklípek Yvonne Přenosilové, Ozvěny osadních ohňů, Fígle ptáčka
Ládi Špačka a další. Jako splněné Rada vyhodnotila i kritérium podpory umělců a její lokalizace
na region. Country Rádio bude pravidelně informovat v kulturních pozvánkách, ve zpravodajství
a ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry o kulturních a společenských
akcích v regionu. V rámci programu jsou vysílány nejen pozvánky, ale i soutěže o vstupenky; jsou
uskutečňovány i rozhovory s interprety - novinky a pozvání na koncerty. V případě větších
regionálních akcí program dopňuje informace o akcích i předtočenými anoncemi či reklamními
spoty. Podpora lokálních umělců bude naplňována též prostřednicvím pořadů Hitparáda Folkové
Stupně, Talent COUNTRY RADIA a Hudební kurýr. Žadatel doložil spolupráci s místními
hudebními skupinami TELEGRAF a Gympleři Vsetín. Ohledně naplnění podpory kulturních
akcí žadatel uvedl, že Country Rádio bude pravidelně informovat o kulturních, společenských,
turistických a sportovních akcích v několika rovinách, jednak v pravidelném zpravodajském
servisu, dále ve speciálních pravidelných kulturních pozvánkách, v pořadu Kaleidoskop a také
prostřednictvím živých moderátorských vstupů. Často budou probíhat též živé vstupy ze studia s
organizátory, promotéry nebo účinkujícími daných akcí. Pozvánky na akce, u kterých je Country
Rádio mediálním partnerem, budou zároveň doplňovány spotovou reklamní kampaní, soutěžemi
o vstupenky a informacemi na webových stránkách. Žadatel doložil s lokálním hudebním
festivalem Starý dobrý western, Klubem kultury Uherské Hradiště a Domem kultury Vsetín.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila čtyřmi ze čtyř možných bodů a shledala jej tedy jako naplněné. Ohledně identifikace
menšiny žadatel uvedl, že významné druhy sociálně-psychologických menšin zastoupených
v oblasti jsou etnické menšiny (obvykle vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšiny
(úředně uznávaná etnická menšina), náboženská menšina (určená náboženským vyznáním) a
jazyková menšiny (pokud není zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal
na sčítání lidu z roku 2011, kde bylo upřesněno složení populace na území dnešní České
Republiky, včetně národnostního složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje dostatečné
zmapování dané problematiky žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy
Rada ohodnotila dvěma body. Ohledně způsobu podpory žadatel uvedl, že Country Rádio
spolupracuje na mnoha etnických a multikulturních festivalech, dává příležitost prezentaci jejich
interpretů ve svém vysílání, informuje o konání těchto akcí ve svých kulturních servisech, a že
Country rádio bude informovat o aktivitách náboženských menšin v těchto regionech. Žadatel
doložil spolupráci se Sborem Církve bratrské ve Vsetíně a se spolkem NA CESTĚ z.s., poskytující
sociální služby sociálně vyloučené mládeži v oblasti Vsetína; v rámci veřejného slyšení byla dále
doložena spolupráce se sborem Církve adventistů sedmého dne v Uherském Hradišti a se
Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra – Centrem na podporu integrace cizinců ve
Zlínském kraji.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení
licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí
základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve
kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých
zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti, na stupnici nesplňuje
– splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v

těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými
členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní
zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí
o udělení licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování
skutkového stavu významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí
bylo přijato v zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak,
postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným
skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno
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Příloha č. 1
Licenční podmínky programu COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2016/1040/zab)
Název programu

• COUNTRY RADIO
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W
Základní programová specifikace
• Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry
Cílová skupina
• 35 - 79 let

Hudební formát
• Hudební formát Country Radia sestává především z country, folku, trampské písně,
bluegrassové hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto
formátu zásadně převažuje česká tvorba.
Mluvené slovo

• Optimálně 8%, jinak v rozsahu 7 -12%.
Zpravodajství a informační servis

• Zpravodajství v pracovních dnech mezi 05:00-09:00 každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00
každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00, kdy vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00.
• Délka hlavních zpráv v celou hodinu je cca 120sec, složených z několika informativních
aktuálních zpráv a dále s přechodem do klidné části zpráv + informace ze sportu. Informace o
předpovědi počasí jsou zařazeny před zpravodajským blokem v délce 20- 30sec.
• Ke všem zpravodajským blokům náleží servisní rubriky s informacemi o počasí, do 70%
zpravodajských bloků přidáváme informace o dopravě a sportovní rubriku.
• Dopravní informace zprostředkované moderátory ÚAMK vysílá Country Rádio ve špičkách
mimo zpravodajské bloky. Dopravní info je vždy zaměřeno na regiony pokryté vysílání Country
Radia a jejich okolí.

• Další servisní informace vysíláme dle potřeby v různých sezónách (sněhové zpravodajství,
počasí v turistických letoviscích, tipy na lyžování, sjízdnost silnic na horách, pylové
zpravodajství apod.).

• Zpravodajství ve dnech volna je od 8.00-18.00 hod. v každou celou hodinu, výjimkou je 14.00
hodina, kdy jsou vysílány Pozvánky Country Radia. Ty jsou vysílány i v 11.00 a ve 20.00 hod.
Délka zpráv je 120 sec.
Kontrolovatelné programové prvky:

1. Poměr mluveného slova tvoří optimálně 8 %, jinak v rozsahu 7 – 12%.

2. Zpravodajství v pracovních dnech mezi 05:00-09:00 každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00
každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00 kdy vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00.
3. Zpravodajství ve dnech volna je od 8.00-18.00 hod. v každou celou hodinu, výjimkou je
14.00hodina, kdy jsou vysílány Pozvánky Country Radia. Ty jsou vysílány i v 11.00 a ve 20.00
hod. Délka zpráv je 120 sec.

4. Hudební formát Country Radia sestává především z country, folku, trampské písně,
bluegrassové hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto
formátu zásadně převažuje česká tvorba.
5. 100% pořadů bude vlastní produkce.

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

EVROPA 2, spol. s hudební rádio
r. o. / EVROPA 2

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné
rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
40 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press
klub), interaktivita – práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a
servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné
rádio, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční
hity. Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

podíl mluveného slova 10 %, 10
% české tvorby, speciální
hudební pořady, informační a
zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální
situace), očekávané události,
sport, hudební publicistika,
zábava
zpravodajství (sport, počasí,
dopravní informace, smogové
zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou,
Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu;

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

podíl mluveného slova z celk.
denního podílu vysílání 20-25
%.Zpravodajství 6.00-20.00 –
2× v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady – reakce
posluchačů, interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava,
kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) tvoří 3040% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Rádio Pálava s. r.
o. / Rádio Jih

regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
zábavná stanice
s důrazem na
místní
zpravodajství

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
s r. o. / Radio Zlín rozhlasová stanice let, sekundárně
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

80. léta – současnost –
pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1×
týdně moravská
dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis,
důraz na lokální
dopravní informace, počasí,
informace
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného
slova 12 %, hudba 88 %

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od r. 1967 až po
současnost, česká
produkce 10 %

speciální tématické pořady –
hudebně-soutěžní a
publicistické; zpravodajství vždy
v celou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00
hodin

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
let.
Hudební stanice
p. 20-45 let
HAMCO s. r. o /
se zprávami
RADIO HANÁ

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

60. léta – současnost

Zpravodajství - počasí,
dopravní servis, ankety,
zajímavosti, hosté, mluvené
slovo 5-15 %

Zpravodajství z
regionu

senioři, duševně
nemocní

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Široké spektrum

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

Zpravodajství, auto magazín,
svět filmu, tematické hudební
pořady, pořady o přírodě a
lidském zdraví; podíl
mluveného slova 10-15 %
vysílacího času bez reklamy,
podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

Duchovní pořady

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Vsetín 105,7 MHz / 100 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

EVROPA 2, spol. s hudební rádio
r. o. / EVROPA 2

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční
hity. Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

podíl mluveného slova 10 %, 10
% české tvorby, speciální
hudební pořady, informační a
zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální
situace), očekávané události,
sport, hudební publicistika,
zábava
zpravodajství (sport, počasí,
dopravní informace, smogové
zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou,
Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění
hudebního
formátu;
Podíl
zpravodajských
relací

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

Aktuální informace o
(zpravodajství, počasí, doprava,
životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Fajn radio

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

Hudebně – zábavná 15-45 let
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
rozhlasová
stanice
let, sekundárně
s r. o. / Radio Zlín
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

Skladby hvězd 80. a 90. let
až po současnost, zhruba
10% podíl zastoupení
domácí hudby v programu

10% podíl mluveného slova;
zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší míře
i ze světa, předpověď počasí ve
všech pravidelných zpravodajských
relacích, u, zábava, životní styl,
soutěže, písničky na přání,
hitparády

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od r. 1967 až po
současnost, česká
produkce 10 %

speciální tématické pořady –
hudebně-soutěžní a
publicistické; zpravodajství vždy
v celou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

ČRo Ostrava

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00
hodin

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

regionální stanice
nejrůznější věkové převážně mluvené slovo,
Českého rozhlasu,
skupiny
folklór, opery a operety
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
40 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

Zpravodajství z
regionu

zpravodajství (ekonomika, sport,
počasí, dopravní zpravodajství),
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem,
Minibakaláři, Muzikanti, hrajte!

zaměření na
Kwadrans polských
Moravskoslezský kraj aktualit - vysílání
zaměřené na
polskou menšinu

informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press
klub), interaktivita – práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a
servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné
rádio, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

Rodinné rádio

Široké spektrum

podíl mluveného slova z celk.
denního podílu vysílání 20-25
%.Zpravodajství 6.00-20.00 –
2× v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady – reakce
posluchačů, interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Duchovní pořady

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
let.

Různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

Zpravodajství, auto magazín,
svět filmu, tematické hudební
pořady, pořady o přírodě a
lidském zdraví; podíl
mluveného slova 10-15 %
vysílacího času bez reklamy,
podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

Programy zachytitelné částečně
dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

senioři, duševně
nemocní

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-51 508/2017-613 ze dne 18. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače UHERSKE HRADISTE 98,3 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (54 626 obyvatel)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-51 508/2017-613 ze dne 18. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VSETIN 105,7 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 930 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Slavíč 96,1 MHz / 100 W
Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W
Břeclav I 94,6 MHz / 100 W
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W
Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
23. 1. 2018

Jedn. identifikátor 268537 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5693/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 1. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 10

2016/1039/zab
2-2018/poř. č. 5

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení
§ 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 23. ledna 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 96,1
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16
53 19 / 48 45 20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár
nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz
/ 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22, pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle
však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Slavíč 96,1 MHz / 100 W), příloha č. 3 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Nový Jičín Silo 105,5 MHz
/ 100 W), příloha č. 4 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z
vysílače Břeclav I 94,6 MHz / 100 W), příloha č. 5 (přehled rozhlasových programů přijímatelných
na území pokrytém z vysílače Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W), příloha č. 6 (přehled rozhlasových
programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W),
příloha č. 7 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Turnov
1 103,0 MHz / 200 W), příloha č. 8 (předpokládaný územní rozsah vysílače Slavíč 96,1 MHz /

100 W), příloha č. 9 (předpokládaný územní rozsah vysílače Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W),
příloha č. 10 (předpokládaný územní rozsah vysílače Břeclav I 94,6 MHz / 100 W), příloha č. 11
(předpokládaný územní rozsah vysílače Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W), příloha č. 12
(předpokládaný územní rozsah vysílače Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W), příloha č. 13
(předpokládaný územní rozsah vysílače Turnov 1 103,0 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:
Slavíč 96,1 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52,
Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01,
Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20,
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51,
Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56,
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22.
Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice s rockovou orientací

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 15. zasedání 2017, bod: 30 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 96,1 MHz /
100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice
WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45
20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár nad Sázavou
1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22, časový rozsah vysílání 24 h denně se lhůtou pro
doručení žádostí do 12. října 2017.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.

Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které se konalo dne 5. prosince 2017.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění
a údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií
u jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým
vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).
b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
- možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);
- orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1b).
- hudební formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).
- cílová skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2b);
- způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání
s programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více
než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek
soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze
zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti
o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným
formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení
dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp.
podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je
základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu,
který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1,
pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný
součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je-li součet nižší nebo roven
50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již
na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem
tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co
nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou
skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým
prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční
hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v
žádosti. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí

Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž
zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti z
pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž
má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 12. října 2017, tj. ke dni, kdy v tomto řízení
uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední
činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů se Rada rozhodla udělit společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se soubory technických parametrů Slavíč 96,1 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49
32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I
94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W
souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice
WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50
35 22 pro program Radio Beat.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.

Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do
10. října 2025, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu Radio Beat.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele naplnění skutečností významných pro
rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada přidělila
za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií už ale žadatel byl ohodnocen jedním bodem, je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. je provozovatelem s více jak
dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasových stanic, v současnosti provozuje množství
programů z různých vysílacích stanovišť. Od roku 2002 provozuje dlouhodobě úspěšný a
dynamicky se rozvíjející program Radio Beat. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada
přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné
považovat za splněné.
Oba jednatelé společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti rozhlasového vysílání, dílčí kritérium zkušenost statutárních orgánů provozovatele
tak bylo naplněno. Jednatel žadatele pan Mgr. Vladimír Faifr, MBA., CSc. má zkušenosti s
ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a
to z pozice jednatele společnosti STAR PROMOTION s.r.o., kterou vykonával v období od
listopadu 2011 do dubna 2013. Jednatel pan Luboš Jetmar má zkušenosti s ekonomickým,
technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice
jednatele od ledna 2013 ve společnostech, které provozovaly rozhlasové vysílání například
společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o., Rádio TWIST Praha, s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o.,
DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. a RÁDIO PUBLIKUM spol. s r.o., od září roku 2013 se
podílí na řízení rádií, k jejichž provozování má žadatel licence. Další profesní podrobnosti
jednatelů byly uvedeny v projektu žadatele.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele - všichni vedoucí pracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání, což bylo ohodnoceno udělením bodu. V projektu žadatele jsou uloženy
profesní strukturované životopisy. Pan Martin Hroch, ředitel společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., se rozhlasovým vysíláním zabývá od roku 1992. Pan Ing. Pavel Polák,
technický specialista společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., má zkušenosti

sahající až do roku 1992. Paní Ing. Hana Boštičková, finanční ředitelka společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., se v mediálním prostředí se pohybuje od roku 2000. Další
vedoucí pracovníci, pan Petr Kolínko je programovým ředitel Radia Beat, pan Ing. Stanislav
Rubáš je programový manager a pan Vojtěch Lindaur je dramaturgem a autorem pořadů a
redaktor Radia Beat.
K dílčímu kritériu organizační získávání místních informací žadatel uvedl, že kromě informací
z radnice města týkajících se událostí, které se dotýkají každodenního života obyvatel Slavíče
(Hranic na Moravě), Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova (dopravní
výluky, opravy a uzávěry, odstávky vody, plynu a el. energie) budou do vysílání zařazovat
informace a sdělení dalších institucí (městská policie, hasičský sbor apod.). Tuto skutečnost
doložil korespondencí s příslušnými orgány a organizacemi.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání žadatel uvedl, že
společnost RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní
hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto
investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií rozvoje společnosti.
Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu rádio Beat v oblastech Slavíče (Hranic na Moravě),
Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova stejně jako provozní náklady
spojené s vysíláním prostřednictvím nové licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních
zdrojů. Žadatel platí včas veškeré své závazky včetně autorských poplatků společnostem OSA
a Intergram. Společnost nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. generuje
rovněž pozitivní a dostatečně vysoký provozní kapitál. Jeho výše v současné době nejenže
pokrývá aktuální provozní potřeby společnosti, ale převyšuje i předpokládané provozní náklady
nutné k provozování programu rádio Beat v Slavíči (Hranic na Moravě), Novém Jičíně, Břeclavi,
Boskovicích, Žďáru nad Sázavou a Turnově. Svá tvrzení žadatel doložil bankovní referencí,
obchodním plánem, zprávou auditora a výpisy z běžných účtů společnosti. Společnost nemá
žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Doloženo výpisy o bez bezdlužnosti.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání. Anténní systém Radia Beat Slavíč 96,1 MHz / 100 W bude umístěn na vrcholu
telekomunikačního stožáru spol. Vodafone. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér,
dekodér modulace a systém dohledu) pak v technologickém kontejneru pod stožárem. Vysílač
Radia Beat Nový Jičín 105,5 MHz / 100 W bude umístěn v areálu novojičínského sila. Vysílací
anténa na stožárku na střeše objektu, vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) v technologické skříni v posledním patře objektu. Vysílače Radia
Beat Břeclav 94,6 MHz / 100 W, Boskovice 96,6 MHz / 150 W a Žďár nad Sázavou 98,7 MHz /
100 W budou využívat stávající anténní systémy a technická zázemí sesterského rádia KISS.
Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér modulace a systém dohledu) budou
umístěny do volných části stávajících technologických racků, využijí stávající elektrickou přípojku
a do anténních systémů budou připojeny prostřednictvím sdružovačů. Vysílač Turnov 103 MHz /
200 W bude umístěn na výškovém bytovém domě v ulici Kosmonautů. Na střeše objektu bude
instalován subtilní ocelový stožár s VKV anténou. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS

kodér, dekodér modulace a systém dohledu) bude umístěna v technologické skříni v prostorách
pod střechou objektu a připojena na místní elektrické rozvody. Montážní práce i nezbytnou
technologii si ve všech případech žadatel zajistí svépomocí. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením
omezeným a jeho společníkem je společnosti RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599,
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 100% (jejímž jediným
společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí
1079/3a, PSČ 11000). Společnost GES MEDIA ASSET, a.s. má jediného společníka, jímž je GES
ASSET HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000,
jejímž jediným akcionářem je nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B.V.,Amsterdam,
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu pod č. 34259187. Společnost GES GROUP
HOLDING B.V. pak vlastní fyzické osoby Ing. Ivan Zach (60% ), Ing. Radka Zachová (20 %) a
Ing. Petra Marschallová (20 %). Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. o
osobách majících v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za
dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud však jde o kritérium
předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nezbylo Radě
než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může
dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní
databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností se sídlem
mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova v rádiu
bude optimálně 8% z průměru vysílacího času mezi 6. a 18. hodinou včetně autoproma stanice.
Vzhledem ke skutečnosti, že dolní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední
hodnoty na pokrytých územích (10 %), Rada za podíl mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední
hodnota tohoto parametru na daném území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení
jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních
informací. Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: V pracovní dny

mezi 6:00-18:00 každou celou hodinu minimálně dvouminutová zpravodajská relace, ve 12:00
rozsáhlejší zpravodajský souhrn. V pracovní dny mezi 6:30 - 8:30 každou hodinu minimálně
minutový přehled zpráv. V pracovní dny mezi 6:00-18:00 dopravní servis dle aktuální potřeby,
minimálně jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty). Víkendy a dny pracovního volna mezi
7:00 až 18:00 – zpravodajský přehled vždy v celou hodinu v minimální stopáži 1:30 min. Další
servisní informace dle potřeby a sezónnosti.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
třech dílčích kritérií, které se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu, bude Radio Beat vysílat zpravodajský servis a informace v oblastech Slavíče
(Hranic na Moravě), Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova. Do
programu je zařazen také lokální dopravní servis. V programu se nově objeví soutěžní
promoaktivity, určené speciálně pro posluchače z uvedených oblastí. Program obohatí rubrika
společenských, kulturních a sportovních pozvánek na akce pořádané v uvedených lokalitách. Ve
spolupráci s radnicemi měst a kulturními institucemi zařadí do vysílání pravidelnou rubriku
zabývající se aktuálním děním, problémy, kulturou a společenským životem.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žánrová skladba
programu Radia Beat byla charakterizována jako formát klasického rocku. Porovnáním
hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytých územích Rada z hlediska
hudebního formátu zjistila, že zmíněný hudební žánr rocku není přínosem pro daná území.
Hudební žánr rock je na daných územích dostatečně zastoupen v nabídce stávajících
provozovatelů v různém rozsahu a mutacích ve více než třech zachytitelných programech
(v dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod). Výsledným
součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie nehodnocené
žádným bodem.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 35 - 55 let s přesahy na obě
strany, program má oslovovat především muže. Věková skupina posluchačů je na daných
územích dostatečně saturována. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem na
programovou nabídku nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro
cílovou skupinu aktivních posluchačů (mužů) 35-55 let je akcentován zpravodajský servis,
dopravní informace, sezónní servis (v létě počasí v prázdninových destinacích, v zimě informace
o sjízdnosti silnic, sněhových podmínkách a kvalitě sněhu v lyžařských letoviscích). Ve
speciálních publicistických pořadech se věnují také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými
manažery, podnikateli a reprezentanty zajímavých profesí), informují o světě techniky, moderních
technologiích, nových médiích, internetu s cílem podpořit také mediální gramotnost. Aktivním i
pasivním sportovcům je věnována rubrika „Menšinové sporty na Beatu". To Rada komplexně
shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu. V dílčím kritériu vztahujícímu se k
programovým prvkům ve vazbě na programovou skladbu byl žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Beatová klenotnice, Větrník, Svěženky
a machři, Kalumet strýčka Indiána, Hard and Heavy, Uši Radia Beat, Půlnoční album, Beatová
síň slávy). Původní rozhlasové pořady tvoří ojedinělou složku vysílání Radia Beat. Na přípravě
speciálních hudebních pořadů se budou podílet renomovaní hudební publicisté. Žadateli byly
přiděleny dva body.
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel
uvedl, že Rádio Beat poskytuje pravidelně ve svém vysílání prostor k prezentaci začínajících
umělců, především formou hodinových rozhovorů, mediální podpory jejich akcí pro veřejnost, v
případě hudebních interpretů pak zařazováním jejich počinů přímo do playlistu. Také v nové
oblasti vysílání nabídne a bude poskytovat tuto prezentaci začínajícím umělcům tohoto regionu.
Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
pravidelně informuje o kulturních a společenských akcích v několika rovinách. Předně ve svém
pravidelném zpravodajském servisu, dále ve speciálních víkendových rubrikách „Víkendový guláš
rádia Beat", „Beatoskop" a „Menšinové sporty" a prostřednictvím živých moderátorských vstupů.
Ve studiu dává prostor organizátorům různých akcí. Pozvánky na akce, jichž je Beat mediálním
partnerem, doplňují zároveň spotovou reklamní kampaní. Rada toto dílčí kritérium ocenila
udělením dvou bodu ze dvou možných.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit například na romskou menšinu, hodlá informovat i o
aktivitách náboženských menšin. V dílčím kritériu identifikace menšiny tak byl žadatel
ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory žadatel uvedl, že v programových prvcích bude
žadatel reagovat na jednotlivé etnické menšiny (informování o jejich akcích, zpravodajství bude
reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace). Do správního spisu žadatel pro toto
dílčí kritérium doložil spolupráce.

Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl splnění ostatních zákonných hodnotících
kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst.
5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
zejména pomocí základních a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený

vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře
naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici
nesplňuje – splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti
byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti
jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí o udělení licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence,
a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v
zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního
řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba
přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

Označení (název) programu:

Radio Beat

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice s rockovou orientací

II. Další programové podmínky

-

primární cílová skupina 35–55 let

-

podíl mluveného slova optimálně 8% z objemu vysílacího času mezi 6:00 až 18:00 hod.
včetně autoproma stanice

-

podíl zpravodajských a servisních informací: : V pracovních dny mezi 6:00 až 18:00 hod.
každou celou hodinu minimálně dvouminutová zpravodajská relace, ve 12:00 rozsáhlejší
zpravodajský souhrn. V pracovních dny mezi 6:30 až 8:30 každou hodinu minimálně
minutový přehled zpráv. V pracovních dny mezi 6:00 až 18:00 dopravní servis dle aktuální
potřeby, minimálně jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty). Víkendy a dny
pracovního volna mezi 7:00 až 18:00 – víkendový zpravodajský přehled vždy v celou hodinu
v minimální stopáži 1:30 min. Další servisní informace dle potřeby a sezónnosti.

-

hudební formát – klasický rock

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Slavíč, Nový Jičín silo, Břeclav, Boskovice, Žďár nad Sázavou, Turnov a okolí
– informace o aktuálním dění, regionálních akcích, spolupráce s místními subjekty, podpora
regionálních kulturních akcí a začínajících umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Slavíč 96,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Přebírá pořady
regionálních studií

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

ČRo Ostrava

regionální stanice
nejrůznější věkové
Českého rozhlasu,
skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

zpravodajství (ekonomika, sport,
zaměření na
počasí, dopravní zpravodajství),
Moravskoslezský kraj
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy Koktejl,
Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Fajn radio

hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na region
a současnou hudbu

soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo 10 15 %

česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %
hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

mluvené slovo cca 9-12 %,
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

Kwadrans polských
aktualit

informace o politickém, ---------------------kulturním, sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

informace ze subregionů

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

p. 20-45 let

hudební stanice se
zprávami

50.-60. léta + rock, country
& western

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
country
zpravodajství; specializované pořady
a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing;
stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický,
německý a francouzský); minimálně
4 dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy
od 6 do 18 hodin ve všední dny; podíl
mluveného slova minimálně 7 % od 6
do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1× za
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 %
vlastní tvorby, minimálně 50 %
evropské tvorby

60. léta – současnost

zpravodajství – počasí, dopravní
servis, ankety, zajímavosti, hosté,
mluvené slovo 5-15 %

zprávy z regionu střední
Moravy, lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ vysílací
okruh Radio Haná
SkyRock

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice
RADIO UNITED
rodinná hudební
BROADCASTING s. r. rozhlasová stanice s
o. / Kiss Proton
kontaktními prvky

20-40 let

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30-49 let

Hudební regionální
stanice

18-39 let

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk
maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby
pop 90. let, taneční hudba,
aktuální novinky

mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu.
folku i country

Podíl mluveného slova v rozmezí 1015%, v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak
jedná o rozpětí 6-10%. Podíl
zpravodajských relací tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova
ve všední den a 20-30%) z celkového
objemu mluveného slova během
víkendů a svátků.

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

zpravodajství, informační speciál,
počasí, přehled tisku, sport, dopravní
informace, písničky na přání, zábava
a soutěže, podíl mluveného slova 12
% ve všední dny, 10 % o víkendu a
svátcích

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

informace z plzeňského ---------------------magistrátu a místních
úřadů, sportovní,
kulturní a dopravní servis
z regionu

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. regionální hudebně- 12-45 let
s. / HELAX
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

50 let plus

široké spektrum

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
minimálně 3× týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) –
periodicky se opakující aktualizované
bloky, zábavné vstupy moderátorů,
soutěže, písničky na přání,
převažujícím hudebním
mluvené slovo minimálně 5 % z
žánrem je dechová hudba, celkového denního vysílacího času,
lidová hudba a zlidovělé
autorské pořady minimálně 3 % z
písně s přesahy do country, celkového denního vysílacího času,
folku, trampských písní,
podíl servisních informací např. z
písní staré Prahy a populární kultury, z kutilství, zahradničení atd.
písně 60. let
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu,
celoplošné rádio

skupina seniorů a
duševně nemocných

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Zachytitelnost rozhlasových programů - Nový Jičín 105,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Přebírá pořady
regionálních studií

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

ČRo Ostrava

regionální stanice
nejrůznější věkové
Českého rozhlasu,
skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

zpravodajství (ekonomika, sport,
zaměření na
počasí, dopravní zpravodajství),
Moravskoslezský kraj
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy Koktejl,
Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Kwadrans polských
aktualit

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

MEDIA BOHEMIA a.
s. / HELAX

regionální hudebně- 12-45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

Hudební regionální
stanice

30-49 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
minimálně 3× týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) –
periodicky se opakující aktualizované
bloky, zábavné vstupy moderátorů,
soutěže, písničky na přání,
od 70. let až po současné
mluvené slovo cca 9-12 %,
hudební trendy; poměr
zpravodajské relace – pracovní dny
české a slovenské hudební 6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.00tvorby neklesne pod 10 %
17.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
hudební žánr Gold AC se
podíl mluveného slova 6-10 %,
základem hudebního
zpravodajství ve všední den od 6 do
formátu hity 80. a 90. let
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu.
folku i country

Podíl mluveného slova v rozmezí 1015%, v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak
jedná o rozpětí 6-10%. Podíl
zpravodajských relací tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova
ve všední den a 20-30%) z celkového
objemu mluveného slova během
víkendů a svátků.

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu,
informace ze subregionů

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

JUKE BOX s.r.o. /
Radio Čas Rock

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

Hudební rozhlasová
stanice se stručným
zpravodajstvím

30 - 50 let

rocková hudba

Podíl mluveného slova: minimálně
6% od 6 do 18 hodin ve všední dny,
Zpravodajské a servisní informace: ve
všední dny ráno mezi 6. a 9. hodinou
každou
půlhodinu, mezi 9. a 18. hodinou
každou hodinu

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country
& western

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
country
zpravodajství; specializované pořady
a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing;
stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický,
německý a francouzský); minimálně
4 dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy
od 6 do 18 hodin ve všední dny; podíl
mluveného slova minimálně 7 % od 6
do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1× za
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 %
vlastní tvorby, minimálně 50 %
evropské tvorby

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

EVROPA 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
hudební rádio

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

50 let plus

převažujícím hudebním
žánrem je dechová hudba,
lidová hudba a zlidovělé
písně s přesahy do country,
folku, trampských písní,
písní staré Prahy a populární
písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového denního vysílacího času,
autorské pořady minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času,
podíl servisních informací např. z
kultury, z kutilství, zahradničení atd.
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

skupina seniorů a
duševně nemocných

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové premiéry,
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

duchovní pořady

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

pořady věnované
menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Břeclav 94,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů
brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country
& western

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

Hudební regionální
stanice

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

Rádio Pálava s. r. o. / regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
Rádio Jih
zábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – denního podílu vysílání 20-25 %.
65 %, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk) 1× týdně moravská
dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní informace, počasí,
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova
12 %, hudba 88 %
hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

informace z regionů
---------------------v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

důraz na lokální
informace

informační servis pro
jihomoravský region

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudební
30-45 let s přesahy
zpravodajská a
kontaktní rozhlasové
stanice

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RadioPraha s. r. o. / hudební rádio se
50 let plus
Rádio Dechovka
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
PS KŘÍDLA, s. r. o. / hudební regionální
cílová skupina 30-39
Rádio PETROV
stanice

rocková hudba v celé její šíři podíl mluveného slova 6-20 hod. 8,5bez omezení žánrové a
15 %; v časech 5-6 hod. a 20-22 hod.
subžánrové specifikace
5-8,5 %; podíl zpravodajských a
servisních informací 25-50 % z
celkového podílu mluveného slova.
Servisní informace (počasí zacílené
na region, kalendárium), události
(moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí
posluchačů, realizovaný přes
bezplatnou linku,sezónní servis
(např. zimní střediska, cyklotipy

regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

převažujícím hudebním
žánrem je dechová hudba,
lidová hudba a zlidovělé
písně s přesahy do country,
folku, trampských písní,
písní staré Prahy a populární
písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového denního vysílacího času,
autorské pořady minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času,
podíl servisních informací např. z
kultury, z kutilství, zahradničení atd.
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

80 % zpráv místních,
důraz na jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského pořadu
Zpravodajství ze Žďárska

Menšiny
skupina seniorů a
duševně nemocných

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

ČRO Plus

celoplošná stanice

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
hudba od 60. let po
zpravodajství, kulturní servis,
současnost, 60-75 % domácí dopravní servis, počasí, sport,
tvorby – dechovka, folk,
kinematograf, sportžurnál, debatní
rock, jazz, alternativní
pořady, soutěže, přehled tisku,
hudební směry, vážná
kurzovní lístek, burza práce, právní
hudba, oldies
poradna, písničky na přání
převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

duchovní pořady

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Boskovice 96,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných
hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

pořady a rubriky
orientované na region

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

60. léta – současnost

zpravodajství – počasí, dopravní
servis, ankety, zajímavosti, hosté,
mluvené slovo 5-15 %

zprávy z regionu střední
Moravy, lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ vysílací
okruh Radio Haná
SkyRock

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk
maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů
---------------------v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

informační servis pro
jihomoravský region

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

hudební regionální
stanice

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

80 % zpráv místních,
důraz na jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského pořadu
Zpravodajství ze Žďárska

vysílání s důrazem na křesťanské
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
náboženské pořady

denně zprávy
z pokrytých regionů

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

cílová skupina 30-39

široké spektrum

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna
podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební
produkce

podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %

duchovní pořady

populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
20-40 let
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice
Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. hudebně-zábavná
neuvedeno
s. / Hitrádio Orion
stanice s regionálními
informacemi

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

EVROPA 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
hudební rádio

50 let plus

p. 12-30 let

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby
Hudební formát

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

Programové prvky

Místní info

Menšiny

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %

mluvené slovo cca 9-12 %,
informace ze subregionů
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
převažujícím hudebním
mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
skupina seniorů a
žánrem je dechová hudba, celkového denního vysílacího času,
duševně nemocných
lidová hudba a zlidovělé
autorské pořady minimálně 3 % z
písně s přesahy do country, celkového denního vysílacího času,
folku, trampských písní,
podíl servisních informací např. z
písní staré Prahy a populární kultury, z kutilství, zahradničení atd.
písně 60. let
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Zachytitelnost rozhlasových programů - Žďár nad Sázavou 98,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Programové prvky

Místní info

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, nabídka
autory a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

zaměření na region,
dopravní informace a
regionální počasí

EVROPA 2, spol. s r.
o. / EVROPA 2

hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové premiéry,
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

FRANTIŠEK VOSTÁL
s. r. o. / Hitrádio
Vysočina 94.3 FM

hudební regionální
stanice

p. 20-35 let s. 14-50 let

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

zpravodajství – počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika,
mluvené slovo 10 %

regionální zpravodajství z
oblastí Jihlava, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou, Třebíč

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

Hudební regionální
stanice

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

informační servis pro
jihomoravský region

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

hudební regionální
stanice

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

cílová skupina 30-39

široké spektrum

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna
podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební
produkce

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

80 % zpráv místních,
důraz na jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského pořadu
Zpravodajství ze Žďárska

vysílání s důrazem na křesťanské
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
náboženské pořady

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání

převaha zpravodajství a
publicistiky

Hudební formát

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

Programové prvky

pořady věnované
menšinám

Místní info

Menšiny

RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

LIN, a. s. / Český
Impuls

hudební formát czech
oldies, převažujícím
hudebním žánrem česká
hudba 60., 70. a 80. let a
první poloviny 90. let

podíl mluveného slova 3-7 %; zprávy
v pracovní dny od 6 do 18 hod.
jednou za hodinu v délce do 3 minut,
o víkendu v upravené podobě s
možností přebírání zpravodajství z
programu RÁDIO IMPULS

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský
rock), zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

hudebně-informační 45-70 let
rádio

Hudební regionální
stanice

30 - 49 let

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

----------------------

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO JIHLAVA

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
country
zpravodajství; specializované pořady
a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing;
stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický,
německý a francouzský); minimálně
4 dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy
od 6 do 18 hodin ve všední dny; podíl
mluveného slova minimálně 7 % od 6
do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1× za
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 %
vlastní tvorby, minimálně 50 %
evropské tvorby

hudebně-zábavná
30-50 let s přesahem 25- AC formát staršího data –
podíl mluveného slova 5-15 %
rozhlasová stanice se 55 let
melodická hudební náplň
zpravodajským a
stanice, největší hity
informačním
domácího i světového folku
servisem s důrazem
a country, světový a domácí
na regionální události
pop a soft rock

zpravodajství s důrazem
na informace především
z města Jihlavy, z regionu
Českomoravské
vrchoviny – Vysočiny a
blízkého okolí – politika,
život v regionu, doprava,
kultura, počasí, sport,
důraz na informace z
oblasti národnostních,
etnických a jiných
menšin

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

Zachytitelnost rozhlasových programů - Turnov 103,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

EVROPA 2, spol. s r.
o. / EVROPA 2

hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové premiéry,
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Rádio Dobrý den,
přátelské rádio pro posluchači všech
spol. s r. o. / Hitrádio nejširší spektrum
kategorií
FM
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního
vysílání

10% podíl mluveného slova a 20%
podíl reklamy; pevné zpravodajské
vstupy, počasí, dopravní servis,
očekávané události, přehled tisku,
novinky – knižní a filmové, turistika,
gastronomie, životní prostředí;
reportáže, dokumentaristika,
kontaktní pořady a soutěže

informace z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

Radio Contact
nezávislá hudební,
20-50 let
Liberec spol. s r. o. / informační, komerční
Radio Contact
rozhlasová stanice
Liberec

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roll + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

zpravodajství ze světa, z domova a v zpravodajství z regionu
maximální míře z regionu, dopravní
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
podíl hudby cca 60 %, podíl
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %

široké spektrum

duchovní pořady

podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

Menšiny

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

podíl mluveného slova 3-7 %; zprávy
v pracovní dny od 6 do 18 hod.
jednou za hodinu v délce do 3 minut,
o víkendu v upravené podobě s
možností přebírání zpravodajství z
programu RÁDIO IMPULS

LIN, a. s. / Český
Impuls

hudebně-informační 45-70 let
rádio

hudební formát czech
oldies, převažujícím
hudebním žánrem česká
hudba 60., 70. a 80. let a
první poloviny 90. let

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Magic

nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s výrazným
rozmezí 70. let až po
6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 zaměřením na regionální
současné hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
dění, regionálně
orientovaný informační
servis

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

Hudební regionální
stanice

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

50 let plus

převažujícím hudebním
žánrem je dechová hudba,
lidová hudba a zlidovělé
písně s přesahy do country,
folku, trampských písní,
písní staré Prahy a populární
písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového denního vysílacího času,
autorské pořady minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času,
podíl servisních informací např. z
kultury, z kutilství, zahradničení atd.
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

skupina seniorů a
duševně nemocných

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

----------------------

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

hudba od 60. let po
současnost, 60-75 % domácí
tvorby – dechovka, folk,
rock, jazz, alternativní
hudební směry, vážná
hudba, oldies

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní servis, počasí, sport,
kinematograf, sportžurnál, debatní
pořady, soutěže, přehled tisku,
kurzovní lístek, burza práce, právní
poradna, písničky na přání

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HRANICE SLAVIC 96,1 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 619 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače NOVY JICIN SILO 105,5 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 622 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRECLAV I 94,6 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (38 465 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BOSKOVICE 2 96,6 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (37 410 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZDAR NAD SAZAVOU 1 98,7 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 456 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TURNOV 2 103,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (26 846 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W
Louny 107,0 MHz / 100 W
Most 2 105,1 MHz / 100 W
Náchod 2 107,1 MHz / 100 W
Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W
Rumburk 92,4 MHz / 100 W
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
20. 3. 2018

Jedn. identifikátor 273182-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:

RRTV/8331/2018-

Datum, místo

20. 3. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 10

RRTV/2017/353/zab
6-2018/poř. č. 7
ORVL - ORV

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení
§ 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 20. března 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město
89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04;
Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 /
50 56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program
KISS, na dobu nejdéle do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Bruntál město 89,9 MHz / 200 W),
příloha č. 3 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W), příloha č. 4 (přehled rozhlasových programů přijímatelných
na území pokrytém z vysílače Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W), příloha č. 5 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Louny 107,0 MHz / 100 W),

příloha č. 6 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Most 2
105,1 MHz / 100 W), příloha č. 7 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území
pokrytém z vysílače Náchod 2 107,1 MHz / 100 W), příloha č. 8 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W), příloha č. 9 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Rumburk 92,4 MHz /
100 W), příloha č. 10 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W), příloha č. 11 (předpokládaný územní rozsah vysílače
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W), příloha č. 12 (předpokládaný územní rozsah vysílače Havlíčkův
Brod 101,3 MHz / 200 W), příloha č. 13 (předpokládaný územní rozsah vysílače Cheb Špitálský
vrch 93,6 MHz / 100 W), příloha č. 14 (předpokládaný územní rozsah vysílače Louny 107,0 MHz
/ 100 W), příloha č. 15 (předpokládaný územní rozsah vysílače Most 2 105,1 MHz / 100 W),
příloha č. 16 (předpokládaný územní rozsah vysílače Náchod 2 107,1 MHz / 100 W), příloha č. 17
(předpokládaný územní rozsah vysílače Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W), příloha č. 18
(předpokládaný územní rozsah vysílače Rumburk 92,4 MHz / 100 W), příloha č. 19
(předpokládaný územní rozsah vysílače Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W), tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55,
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04,
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12,
Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04,
Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32,
Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37,
Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46,
Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45,
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16.
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 20. zasedání poř. č. 10 /2017 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice

WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23
04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50
56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16, se lhůtou pro
doručení žádostí do 21. prosince 2017.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které se konalo dne 20. února 2018.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění
a údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií
u jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým
vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
- možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);
- orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1b).
- hudební formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).
- cílová skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2b);
- způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání
s programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více
než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek
soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze
zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti
o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným
formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení
dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp.
podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je
základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu,
který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1,
pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný
součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je-li součet nižší nebo roven
50%, je přínos vyhodnocen 2 body.

5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již
na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem
tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co
nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou
skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým
prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční
hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v
žádosti. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž
zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti z
pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž
má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 21. prosince 2017, tj. ke dni, kdy v tomto
řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich
úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její
rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů se Rada rozhodla udělit společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28
14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04;
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50
25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program KISS.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Licenci Rada udělila na dobu nejdéle do 10. října 2025 od právní moci tohoto rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu KISS.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele naplnění skutečností významných pro
rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada přidělila
za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií byl žadatel ohodnocen jedním bodem, je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. je nástupnickou organizací vzniklou fúzí
společností (Radiolnvestments, InFin a Agetura TRS) s dnes již více jak pětadvacetiletou
zkušeností s provozováním rozhlasových stanic. Od roku 1992 provozuje dlouhodobě program
KISS. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto
žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné považovat za splněné.
Oba jednatelé společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti rozhlasového vysílání, dílčí kritérium zkušenost statutárních orgánů provozovatele tak
bylo naplněno. Jednatel žadatele pan Mgr. Vladimír Faifr, MBA., CSc, má zkušenosti
s ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání,
a to z pozice jednatele společnosti STAR PROMOTION s.r.o., kterou vykonával v období od

listopadu 2011 do dubna 2013, kdy byla tato společnost držitelem licencí k provozování
rozhlasových programů s názvem Rádio Hey. Jednatel pan Luboš Jetmar má zkušenosti
s ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání,
a to z pozice jednatele od ledna 2013 ve společnostech, které provozovaly rozhlasové vysílání
například společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o., Radio TWIST Praha, s.r.o., BROADCAST
MEDIA, s.r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. a RADIO PUBLIKUM spol. s r.o.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele - všichni vedoucí pracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání. V projektu žadatele jsou uloženy profesní strukturované životopisy. Pan
Martin Hroch, ředitel společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se rozhlasovým
vysíláním zabývá od roku 1992. Pan Ing. Pavel Polák, technický specialista společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., má zkušenosti sahající až do roku 1992. Paní Ing. Hana
Boštičková, finanční ředitelka společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., se v
mediálním prostředí se pohybuje od roku 2000. Další vedoucí pracovníci, pan Jan Čadek je
obchodní ředitel rádia KISS, pan Karel Lehner je programový ředitel rádia KISS.
K dílčímu kritériu organizační řešení k získávání místních informací žadatel uvedl, že kromě
informací z radnic měst týkajících se událostí, které se dotýkají každodenního života obyvatel
daných lokalit (dopravní výluky, opravy a uzávěry, odstávky vody, plynu a el. energie) budou do
vysílání zařazovat informace a sdělení dalších institucí (městská policie, hasičský sbor apod.).
Tuto skutečnost doložil korespondencí s příslušnými orgány a organizacemi.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání žadatel uvedl, že společnost
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní
hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto
investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií rozvoje společnosti.
Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu rádia KISS prostřednictvím nové licence bude tedy
žadatel čerpat výhradně zvláštních zdrojů. Žadatel platí včas veškeré své závazky včetně
autorských poplatků společnostem OSA a Intergram. Společnost RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. generuje rovněž pozitivní a dostatečně vysoký provozní kapitál. Jeho
výše v současné době nejenže pokrývá aktuální provozní potřeby společnosti, ale převyšuje
i předpokládané provozní náklady nutné k provozování programu. Výdaje na jeho provoz budou
rovněž hrazeny z vlastních krátkodobých zdrojů. Svá tvrzení žadatel doložil bankovní referencí,
obchodním plánem, výpisy z běžných účtů společnosti. Společnost nemá žádné splatné závazky
vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Doloženo
výpisy o bez bezdlužnosti.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání. Vysílač KISS Bruntál 89,9 MHz / 200 W bude umístěn v areálu bruntálského sila. Vysílací
anténa na stožárku na střeše objektu, vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) v technologické skříni v posledním patře objektu. Anténní systém
vysílače KISS Louny 107,0 MHz / 100 W bude umístěn na telekomunikační stožár mobilního
operátora na Červeném vrchu severně od města. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS
kodér, dekodér modulace a systém dohledu) pak v technologickém kontejneru pod stožárem.

Vysílače KISS Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W,
Most 2 105,1 MHz / 100 W, Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W a
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W budou využívat stávající anténní systémy a technická zázemí
sesterských rádií Beat a Country. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) budou umístěny do volných části stávajících technologických racků,
využijí stávající el. přípojku a do anténních systémů budou připojeny prostřednictvím sdružovačů.
Vysílač KISS Rumburk 92,4 MHz / 100 W bude umístěn na výškovém bytovém domě v ulici
Karoliny Světlé. Na střeše objektu bude instalován subtilní ocelový stožár s VKV anténou. Vnitřní
technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér modulace a systém dohledu) bude umístěna
v technologické skříni v prostorách pod střechou objektu a připojena na místní elektrické rozvody.
Montážní práce i nezbytnou technologii si ve všech případech zajistí svépomocí, neboť s realizací
a provozem vysílačů mají více než dvacetileté zkušenosti. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením
omezeným a jeho společníkem je společnosti RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599,
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 100% (jejímž jediným
společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí
1079/3a, PSČ 11000). Společnost GES MEDIA ASSET, a.s. má jediného společníka, jímž je GES
ASSET HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000,
jejímž jediným akcionářem je nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B.V.,Amsterdam,
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu pod č. 34259187. Společnost GES GROUP
HOLDING B.V. pak vlastní fyzické osoby Ing. Ivan Zach (60% ), Ing. Radka Zachová (20 %)
a Ing. Petra Marschallová (20 %). Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících,
tj. o osobách majících v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod
za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud však jde o kritérium
předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nezbylo Radě
než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může
dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní
databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností se sídlem
mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně. Rada za toto kritérium přidělila jeden bod
ze dvou možných.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.

Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova v rádiu bude
8% z průměru vysílacího času (respektive 6 - 10%). Vzhledem ke skutečnosti, že dolní hranice
takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty na pokrytých územích, Rada za podíl
mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední hodnota
tohoto parametru na daných území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních informací.
Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: vysílání v pracovní dny od
6.00 do 9.00 hodin bude zařazeno každou půlhodinu, dále až do 18.00 hodin každou hodinu.
Každá zpravodajská relace je doplněna podrobnou informací o počasí s akcentem na region,
který KISS svým signálem pokrývá. Relaci uzavírá přehled dopravní situace - opět s lokálním
vymezením na region. O víkendu je zpravodajský přehled doplněn o Víkendové tipy - Kiss Aktiv
víkend, jde o pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané a konané v regionu.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech třech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu žadatel uvádí, že do vysílání zařadí zpravodajský servis informací z těchto oblastí,
přehled a předpovědi počasí v regionech. Do programu je zařazen lokální dopravní servis,
soutěžní promo-aktivity, určené speciálně pro posluchače v nově pokrytých oblastech a novým
posluchačům bude vyčleněn také speciální Jukebox, tj. pořad písniček na přání a vzkazů pro
daný region. Program obohatí rubrika společenských, kulturních a sportovních pozvánek na akce
pořádané v daném regionu. Ve spolupráci s městy Bruntál, Havlíčkův Brod, Cheb, Louny, Most,
Náchod, Pelhřimov, Rumburk a Trutnov žadatel plánuje zařazování rubriky zabývající se
aktuálním děním, problémy, kulturou a společenským životem v daném městě a jeho užším okolí,
půjde přitom o živě vysílanou, interaktivní rubriku s možností zapojení posluchačů, kteří se
předmětnou problematikou cítí být osloveni, dále servis pro mladé lidi, kteří se rozhodují o svém
vzdělání. Prostor dostanou školská zařízení s možností nabídnout svoje služby a studijní
programy. V rámci pořadu „Kiss Aktiv víkend" se také nabízí spolupráce například s Kulturním
domem v Bruntále, Klubem OKO z Havlíčkova Brodu, Kulturním centrem Svoboda v Chebu,
Divadlem Louny, Divadlem Most, Kulturními zařízeními města Pelhřimova, Domem dětí a
mládeže Rumburk, KD Pod jasanem v Trutnově a dalšími.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žánrová skladba
programu KISS byla charakterizována jako největší hity 90. let a milénia, doplněné o vybrané
aktuální hity, které prošly sítem hitparád a mají potenciál začlenit se do „zlatého fondu", tj. nejsou
jen hity jednoho týdne či sezóny. Obvykle se tento formát označuje jako Hot AC. Porovnáním
hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytých územích Rada z hlediska
hudebního formátu zjistila, že zmíněný hudební formát není přínosem pro daná území. Uvedený
hudební formát je na daných územích dostatečně zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů
rozhlasového vysílání v různém rozsahu a mutacích ve více než třech zachytitelných programech
v každé z lokalit, v dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod.

Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie
nehodnocené žádným bodem.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 18 - 45 let (rovným dílem muže
i ženy) s přesahy na obě strany. Věková skupina posluchačů je na daných územích dostatečně
saturována. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem na programovou nabídku
nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro cílovou
skupinu aktivních posluchačů 18 - 45 let je akcentován zpravodajský servis, dopravní informace,
sezónní servis (v létě počasí v prázdninových destinacích, v zimě informace o sjízdnosti silnic,
sněhových podmínkách a kvalitě sněhu v lyžařských letoviscích). Ve speciálních pořadech se
věnují také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými manažery, podnikateli a reprezentanty
zajímavých profesí), informují o světě techniky, moderních technologiích, nových médiích,
internetu s cílem podpořit také mediální gramotnost. To Rada komplexně shledala jako prvky
vhodné pro danou cílovou skupinu. V dílčím kritériu vztahujícímu se k programovým prvkům ve
vazbě na programovou skladbu byl žadatel hodnocen jedním bodem.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl konkrétní
autorské pořady se stručným obsahem (Discopříběh, Sportovní speciál, Regionální telemost,
Ranní káva, Hudební speciál). Žadateli byly přiděleny dva body.
K naplňování kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl, že
rádio KISS poskytuje pravidelně ve svém vysílání prostor k prezentaci začínajících umělců,
především formou hodinových rozhovorů, mediální podporou jejich akcí, v případě hudebních
interpretů pak zařazováním jejich počinů přímo do playlistu. Ve speciálním týdeníku Kissparáda
dostávají prostor začínající umělci z regionů. Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila
udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
pravidelně informuje o kulturních a společenských akcích v několika rovinách. Předně ve svém
pravidelném zpravodajském servisu, dále ve speciálních víkendových rubrikách „Víkend v akci"
a rovněž prostřednictvím živých moderátorských vstupů či regionálního telemostu. Na většinu
těchto konaných akcí vysílá také mobilní hlídky (Kisspatrolky), které vstupují do vysílání živě
přímo z místa konání té které akce. Obvykle zvou do studia na rozhovory a pozvánky na akce
jejich organizátory, promotéry, ale i účinkující aktéry. Pozvánky na akce, jichž je KISS mediálním
partnerem, doplňují zároveň spotovou reklamní kampaní. Rádio KISS se pravidelně aktivně podílí
na různých charitativních akcích. Rada toto dílčí kritérium ocenila udělením dvou bodu ze dvou
možných.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit na náboženskou, romskou a řeckou menšinu. V dílčím
kritériu identifikace menšiny tak byl žadatel ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory
žadatel uvedl, že v programových prvcích bude žadatel reagovat na jednotlivé etnické menšiny
(informování o jejich akcích, zpravodajství bude reagovat na aktuální témata ze života menšinové
populace). Do správního spisu žadatel pro toto dílčí kritérium doložil spolupráce.

Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl splnění ostatních zákonných hodnotících
kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst.
5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
zejména pomocí základních a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře
naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici
nesplňuje – splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti
byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti
jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí o udělení licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence,
a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v
zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního
řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba
přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

Označení (název) programu:

KISS

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

II. Další programové podmínky
-

primární cílová skupina 18-45 let

-

hudební formát: největší hity 90. let a milénia, doplněné o vybrané aktuální hity
(Hot AC)

-

podíl mluveného slova 6-10%

-

podíl zpravodajských a servisních informací: v pracovní dny od 6.00 do 9.00 hod.
každou půlhodinu, dále až do 18.00 hod. každou hodinu. Každá zpravodajská
relace je doplněna podrobnou informací o počasí a přehledem o dopravní situaci
s akcentem na region. O víkendu je zpravodajský přehled doplněn o Víkendové
tipy, pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané a konané
v regionu

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Bruntál, Havlíčkův Brod, Cheb, Louny, Most, Náchod, Pelhřimov,
Rumburk, Trutnov a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Bruntál 89,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRo Ostrava

regionální stanice
nejrůznější věkové
Českého rozhlasu,
skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %

JUKE BOX, spol. s r.
o. / Radio Čas Rock

Hudební rozhlasová
stanice se stručným
zpravodajstvím

30 - 50 let

převažujícím hudebním
žánrem je zvýšený podíl
rockové hudby a návazných
stylů od 60. let

zpravodajství (ekonomika, sport,
zaměření na
počasí, dopravní zpravodajství),
Moravskoslezský kraj
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy Koktejl,
Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

mluvené slovo cca 9-12 %,
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
hudební temata a informace

informace ze subregionů

aktuální dění v regionu,
ČR a ve světě, finance,
zdraví, politika, životní
styl atd. Důraz je kladen
na odlišnosti
jednotlivých ročních
období v průběhu roku a
především časové
odlišnosti v průběhu
jednotlivých týdnů a
dnů.

Kwadrans polských
aktualit

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

EVROPA 2, spol. s r. hudební rádio
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

p. 12-30 let

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

p. 20-45 let

HAMCO, s. r.
o./vysílací okruh
Radio Haná SkyRock

hudební stanice se
zprávami

50.-60. léta + rock, country
& western

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí
dne, hitparády…
posílený prvek country a
povoleno
odpojování
– vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
50 % novinky + hity od 1995 hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a kulturně-informační
po současnost, CHR+hotAC – živé telefonování), Factory Bootleg rubriky o dění v regionu,
zaměřeno na cílovou
Monopol (taneční hudba), Hitparáda zpravodajství, počasí,
skupinu, angloamerická
Evropy 2
sport, rubriky Novinky na
produkce, 10 % domácí
DVD a Filmové premiéry,
tvorby
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

60. léta – současnost

zpravodajství – počasí, dopravní
servis, ankety, zajímavosti, hosté,
mluvené slovo 5-15 %

zprávy z regionu střední
Moravy, lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

duchovní pořady

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. regionální hudebně- 12-45 let
s. / HELAX
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
ČRO Plus (AM; 1071 6.00-18.00
celoplošná (so+ne)
stanice
kHz Ostrava)

Hudební formát

Programové prvky

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
minimálně 3× týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) –
periodicky se opakující aktualizované
bloky, zábavné vstupy moderátorů,
soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády,
kontaktní rubriky, informace ze
společnosti

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

převaha zpravodajství a
publicistiky

Místní info

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu

brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost
v žánrech
zpravodajských,
analytická
publicistika,
rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Menšiny

Zachytitelnost rozhlasových programů - Havlíčkův Brod 101,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, nabídka
autory a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

zaměření na region,
dopravní informace a
regionální počasí

RADIO UNITED
hudební rádio
25-50 let s přesahy
BROADCASTING s. r. rodinného typu,
zejména dolů
o. / Country VÝCHOD kontaktní pořady,
komerce,
zpravodajství se
zaměřením na region

hity od 70. let do
současnosti

zpravodajství včetně sportu,
aktuální informace z
informační servis, dopravní
regionu
zpravodajství, publicistika, moderace
zábavy; podíl mluveného slova 7-10
% mimo reklamu v prime time, podíl
regionálních informací 25 % z
mluveného slova

EVROPA 2, spol. s r.
o. / EVROPA 2

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

hudební rádio

p. 12-30 let

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové premiéry,
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Fajn radio

hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na region
a současnou hudbu

soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo 10 15 %

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

FRANTIŠEK VOSTÁL
s. r. o. / Hitrádio
Vysočina 94.3 FM

hudební regionální
stanice

p. 20-35 let s. 14-50 let

zpravodajství – počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika,
mluvené slovo 10 %

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program plný trendových aktuální informace o
pořadů, např. ráno s Borkem a
společenském a
Alenou, dopravní zpravodajství,
kulturním dění
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. stanice středního
o. / KISS
proudu

česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

informace o politickém, ---------------------kulturním, sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

regionální zpravodajství z
oblastí Jihlava, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou, Třebíč
hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle věku

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský
rock), zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu,
folku i country. Poměr české
a slovenské hudby oproti
hudbě zahraniční je
stanoven na minimálně 30%
české a slovenské z celkové
hudební produkce

Podíl mluveného slova 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase a ve
víkendovém vysílání se pak jedná o
rozpětí 6-10%. Podíl zpravodajských
relac 30-40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 2030% z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků.

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

regionální hudební
stanice s těžištěm v
80. - 90.
letech s krátkým
zpravodajstvím a
servisem informací

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

----------------------

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
Český rozhlas / ČRo regionální stanice
Pardubice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)
JOE Media s. r. o. /
HEY Radio

hudebně-zábavné
20-40 let
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

Hudební formát

Programové prvky

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, diskuze,
autory a interprety
hosté, hudba a zábava, soutěže,
události regionu

country, oldies, rock & folk,
se zaměřením na hudební
produkci od 50. let do
současnosti s významným
podílem domácí produkce

pořady věnované
menšinám

Místní info

Menšiny

zaměření na region a
regionální informace

O Roma vakeren –
romské vysílání

zprávy zaměřeny na dění v regionu, zprávy zaměřeny na dění
doplněné zprávami z domova a ze
v regionu a na kontakt s
zahraničí a dopravním servisem,
posluchači
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže,
záhady a mystiku

podpora kulturních
aktivit v regionu,
smysluplná péče o
menšiny v regionu
(zejména vietnamská a
romská menšina)

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
country
zpravodajství; specializované pořady
a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing;
stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický,
německý a francouzský); minimálně
4 dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy
od 6 do 18 hodin ve všední dny; podíl
mluveného slova minimálně 7 % od 6
do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1× za
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 %
vlastní tvorby, minimálně 50 %
evropské tvorby

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

duchovní pořady

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

hudba od 60. let po
současnost, 60-75 % domácí
tvorby – dechovka, folk,
rock, jazz, alternativní
hudební směry, vážná
hudba, oldies

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní servis, počasí, sport,
kinematograf, sportžurnál, debatní
pořady, soutěže, přehled tisku,
kurzovní lístek, burza práce, právní
poradna, písničky na přání

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

Programové prvky

Místní info

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

ČRO Karlovy Vary

regionální stanice

Hudební program tvoří
převážně česká hudba v
žánrech pop, pop-country,
country a folk, navíc citlivě
obohacená o určitá krajová
specifika. Regionální stanice
jsou zároveň jediným
programovým okruhem
Českého rozhlasu, který svým
posluchačům nabízí folklórní a
lidovou hudbu a dechovku.

Regionální program akcentuje
regionální informace (včetně
servisních, jako jsou počasí nebo
doprava), spotřebitelská témata
(poradny orientované na běžné
každodenní problémy a nabídka
pomoci při jejich řešení), zábavné
žánry a písničky na přání. Velký důraz
klade na interaktivitu, přímý kontakt
s posluchači.

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

pop a lehčí rock 80.-90. let,
podíl mluveného slova 8-12 %,
zpravodajské relace pracovní
dny: 6.00 až 9.00 – dvakrát v
hodině, vždy 1× v hodině
zpravodajský přehled; 9.00 až
18.00 – jednou v hodině;
víkendy: 7.00 až 18.00 hodin –
jednou v hodině, v případě
potřeby zařazení zpravodajské
relace i v čase 19.00 až 5.00
hodin

mluvené slovo 8-12 %, zpravodajské aktuální informace z
relace – pracovní dny 6.00-9.00
oblasti pokrytí
dvakrát v hodině a 9.00-17.00 jednou
v hodině, víkend od 7.00 do 18.00
hod

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební a zábavná
20-35 let s mírným
Hitrádio Dragon
rozhlasová stanice
přesahem na obě strany
pro mladou střední
generaci s aktuálními
informacemi z oblasti
pokryté signálem

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

RTV Cheb, k. s. / RÁDIO hudební rádio s
EGRENSIS
regionálním
zpravodajstvím
LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

----------------------

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

propagace regionální a vůbec zpravodajství, počasí, sport,
české tvorby, podíl české
podnikatelská inzerce, kultura v
hudby 30 %
regionu, kvízy, písničky na přání,
filmové minuty
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

kultura v regionu

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením, s
místními a
regionálními
informacemi

cílová skupina 25-50 let Výběr skladeb zahrnující
období od 60. let až po
současnost. Cílem hudebního
formátu je nabídnout
posluchačům maximální
hudební pestrost a
rozmanitost. Podíl české a
slovenské hudby se bude
pohybovat v rozmezí 10 - 15 %

podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
zpravodajských a servisních
informací: zpravodajské relace jsou
vysílány ve všední dny každou hodinu
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
zpravodajství je zařazováno vždy v
celou hodinu a v době od 6:00 do
9:00 je pak hlavní zpravodajská
relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
MEDIA BOHEMIA a. s. /
Hitrádio FM Plus

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační p. 20-35 let s
rádio
přirozeným přesahem

Hudební formát

podíl hudby 80 %, hudební AC zpravodajství: 5.00 do 18.00 hodin
formát
před každou celou zprávy a v každou
půl regionální informace, v sobotu
8.00-12.00 vždy před celou hodinou
v neděli ve 14.00-18.00 vždy před
celou hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Louny 107,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

široký výběr hudebních žánrů zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova včetně
selfu a autopromotion;
zpravodajství, předpověď počasí a
dopravní sevis ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, přehled
denního tisku, očekávané události,
kurzovní lístek, informace o filmech a
videu, zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády

15-45 let

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební rádio se
p. 12-35 let
Fajn radio
zaměřením na region
a současnou hudbu

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

-------------------

informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

----------------------

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 20%
podíl reklamy; pevné zpravodajské
vstupy, počasí, dopravní servis,
očekávané události, přehled tisku,
novinky – knižní a filmové, turistika,
gastronomie, životní prostředí;
reportáže, dokumentaristika,
kontaktní pořady a soutěže

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

----------------------

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

RADIO RELAX s. r. o. /
Radio relax

nestátní apolitická
20-45 let
rozhlasová stanice
s lokálním
zaměřením na území
okresů Kladno,
hudební rozhlasová cílová skupina 25-50 let
stanice s rockovým
zaměřením, s
místními a
regionálními
informacemi

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

poměr české a slovenské
hudby 15 %
hudba středního proudu 80.90. let – dle žádosti, není v LP

podíl regionálního
zpravodajství 20 % ze
zpravodajství

podíl mluveného slova (bez
reklamních prvků) 12 %;
zpravodajské relace, sportovní servis,
dopravní informace, informace od
policie a hasičů, kulturní servis,
Výběr skladeb zahrnující
podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
období od 60. let až po
zpravodajských a servisních
současnost. Cílem hudebního informací: zpravodajské relace jsou
formátu je nabídnout
vysílány ve všední dny každou hodinu
posluchačům maximální
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
hudební pestrost a
zpravodajství je zařazováno vždy v
rozmanitost. Podíl české a
celou hodinu a v době od 6:00 do
slovenské hudby se bude
9:00 je pak hlavní zpravodajská
pohybovat v rozmezí 10 - 15 % relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
LIN, a. s. / Český Impuls
(AM)

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka (AM)

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační 45-70 let
rádio

hudební rádio se
50 let plus
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
(AM)
doplněno
zpravodajstvím

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

hudební formát czech oldies,
převažujícím hudebním
žánrem česká hudba 60., 70. a
80. let a první poloviny 90. let

podíl mluveného slova 3-7 %; zprávy
v pracovní dny od 6 do 18 hod.
jednou za hodinu v délce do 3 minut,
o víkendu v upravené podobě s
možností přebírání zpravodajství z
programu RÁDIO IMPULS

převažujícím hudebním
žánrem je dechová hudba,
lidová hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country, folku,
trampských písní, písní staré
Prahy a populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového denního vysílacího času,
autorské pořady minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času,
podíl servisních informací např. z
kultury, z kutilství, zahradničení atd.
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

Menšiny

skupina seniorů a
duševně nemocných

ČRO Karlovy Vary

regionální stanice

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

p. 12-30 let

Hudební program tvoří
převážně česká hudba v
žánrech pop, pop-country,
country a folk, navíc citlivě
obohacená o určitá krajová
specifika. Regionální stanice
jsou zároveň jediným
programovým okruhem
Českého rozhlasu, který svým
posluchačům nabízí folklórní a
lidovou hudbu a dechovku.

Regionální program akcentuje
regionální informace (včetně
servisních, jako jsou počasí nebo
doprava), spotřebitelská témata
(poradny orientované na běžné
každodenní problémy a nabídka
pomoci při jejich řešení), zábavné
žánry a písničky na přání. Velký důraz
klade na interaktivitu, přímý kontakt
s posluchači.

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-informační p. 20-35 let s
Hitrádio FM Plus
rádio
přirozeným přesahem

podíl hudby 80 %, hudební AC zpravodajství: 5.00 do 18.00 hodin
formát
před každou celou zprávy a v každou
půl regionální informace, v sobotu
8.00-12.00 vždy před celou hodinou
v neděli ve 14.00-18.00 vždy před
celou hodinou

Radio Contact Liberec
spol. s r. o. / Radio
Contact Liberec

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roll + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice
informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

zpravodajství ze světa, z domova a v zpravodajství z
maximální míře z regionu, dopravní regionu
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
podíl hudby cca 60 %, podíl
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
klasická a duchovní hudba
14,9 %
populární a výplňová hudba
42,9 %

nevysílá reklamy
podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

Zachytitelnost rozhlasových programů - Most 2 105,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

široký výběr hudebních žánrů zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova včetně
selfu a autopromotion;
zpravodajství, předpověď počasí a
dopravní sevis ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, přehled
denního tisku, očekávané události,
kurzovní lístek, informace o filmech a
videu, zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády

regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

-------------------

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební rádio se
p. 12-35 let
Fajn radio
zaměřením na region
a současnou hudbu

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

----------------------

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 20%
podíl reklamy; pevné zpravodajské
vstupy, počasí, dopravní servis,
očekávané události, přehled tisku,
novinky – knižní a filmové, turistika,
gastronomie, životní prostředí;
reportáže, dokumentaristika,
kontaktní pořady a soutěže

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

----------------------

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

MEDIA BOHEMIA, a.s. / nezávislá hudební
30 - 49
Rádio BLANÍK
zpravodajsko informativní
stanice s výrazným
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu. folku i country.
Poměr české a slovenské
hudby oproti hudbě
zahraniční je stanoven na
minimálně 20% z celkové
hudební produkce.

Podíl mluveného slova 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase a ve
víkendovém vysílání se pak jedná o
rozpětí 6-10%. Podíl zpravodajských
relac 30-40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 2030% z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků.

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

30 - 49 let

p. 30-45 let, s. 25-50

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením, s
místními a
regionálními
informacemi

cílová skupina 25-50 let Výběr skladeb zahrnující
období od 60. let až po
současnost. Cílem hudebního
formátu je nabídnout
posluchačům maximální
hudební pestrost a
rozmanitost. Podíl české a
slovenské hudby se bude
pohybovat v rozmezí 10 - 15 %

podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
zpravodajských a servisních
informací: zpravodajské relace jsou
vysílány ve všední dny každou hodinu
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
zpravodajství je zařazováno vždy v
celou hodinu a v době od 6:00 do
9:00 je pak hlavní zpravodajská
relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roll + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

zpravodajství ze světa, z domova a v zpravodajství z
maximální míře z regionu, dopravní regionu
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
podíl hudby cca 60 %, podíl
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Radio Contact Liberec
spol. s r. o. / Radio
Contact Liberec

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
klasická a duchovní hudba
14,9 %

nevysílá reklamy

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

populární a výplňová hudba
42,9 %

podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Zachytitelnost rozhlasových programů - Náchod 2 107,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

Český rozhlas / ČRo
Hradec Králové

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hudba a zábava, soutěže, události
regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. s. / nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
Hitrádio Magic
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s
rozmezí 70. let až po současné 6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 výrazným zaměřením
hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
na regionální dění,
regionálně
orientovaný
informační servis

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

----------------------

Radio Černá Hora II s. r. hudební stanice s
o. / RADIO ČERNÁ
lokálním
HORA
zpravodajstvím

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 20-29 let s. 12-45 let hudba středního proudu a hity lokální zprávy a vstupy z akcí,
80. a 90. let, formát hot AC
dopravní a kulturní servis, sněhový
blížící se až CHR
servis, oznamy a hudební upoutávky,
písničky na přání, hudební pořady,
zábava
p. 30-45 let, s. 25-50
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

lokální programové
prvky

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / ČRo
Pardubice

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební rádio se
p. 12-35 let
Fajn radio
zaměřením na region
a současnou hudbu

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hosté, hudba a zábava, soutěže,
události regionu

zaměření na region a O Roma vakeren –
regionální informace romské vysílání

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

----------------------

Rádio DUHA, spol. s r.
o. / EVROPA 2 –
Východ

hudební stanice

p. 20-35 let

hudba středního proudu,
současnost i 80. a 90. léta

zpravodajství, informační a kulturní
rubriky, převážně podle centrálního
programu EVROPA 2 mimo lokální
okna

zpravodajství z
regionu, kulturní
akce v regionu a
regionální reklama v
lokálních oknech

Zachytitelnost rozhlasových programů - Pelhřimov 101,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, nabídka
a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

p. 12-30 let

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební stanice s
Hitrádio Faktor
regionálním
zpravodajstvím

p. 15-35 let se
zaměřením na
středoškoláky

CHR formát – současná
populární hudba+hudba 90.
let, mluvené slovo 9-12 %,
česká a slovenská hudba
neklesne pod 10 %

zpravodajství 6-9 hod 2×, 9-17 hod.
1×, ekonomika, kulturní a sportovní
informace, dopravní a
meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu,
svátky, výročí, očekávané události

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro jihočeské
autory a interprety

FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. hudební regionální
o. / Hitrádio Vysočina stanice
94.3 FM

p. 20-35 let s. 14-50 let

zpravodajství – počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika,
mluvené slovo 10 %

regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Žďár nad
Sázavou, Třebíč

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. o. stanice středního
/ KISS
proudu

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program plný trendových aktuální informace o hudební složkou
pořadů, např. ráno s Borkem a
společenském a
oslovuje menšiny
Alenou, dopravní zpravodajství,
kulturním dění
obyvatelstva podle věku
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

----------------------

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

pořady věnované
menšinám

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / ČRo
České Budějovice

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice
střední a starší
Českého rozhlasu,
generace posluchačů
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Dvojka

Český rozhlas / Čro
regionální stanice pro
Region – Střední Čechy území Středočeského
kraje

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

zpravodajství, informační servis,
zaměření na region
publicistika, nabídka práce, hudba a
zábava, literární pořady

pop, country, folk, dechovka

zpravodajství, publicistika, zábava,
kontaktní pořady, talk show,
magazín o zahrádkaření a kutilství

zaměření na
regionální
zpravodajství

Menšiny

pořady věnované
národnostním a
sociálním menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Rumburk 92,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

široký výběr hudebních žánrů zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

JOE Media s. r. o. / HEY hudebně-zábavné
20-40 let
Radio
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

country, oldies, rock & folk, se
zaměřením na hudební
produkci od 50. let do
současnosti s významným
podílem domácí produkce

zprávy zaměřeny na dění v regionu, zprávy zaměřeny na
doplněné zprávami z domova a ze
dění v regionu a na
zahraničí a dopravním servisem,
kontakt s posluchači
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže,
záhady a mystiku

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 20%
podíl reklamy; pevné zpravodajské
vstupy, počasí, dopravní servis,
očekávané události, přehled tisku,
novinky – knižní a filmové, turistika,
gastronomie, životní prostředí;
reportáže, dokumentaristika,
kontaktní pořady a soutěže

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

podpora kulturních
aktivit v regionu,
smysluplná péče o
menšiny v regionu
(zejména vietnamská a
romská menšina)

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

zpravodajství ze světa, z domova a v zpravodajství z
maximální míře z regionu, dopravní regionu
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
podíl hudby cca 60 %, podíl
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

Radio Contact Liberec
spol. s r. o. / Radio
Contact Liberec

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roll + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce

denně zprávy
z pokrytých regionů

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

klasická a duchovní hudba
14,9 %

nevysílá reklamy

duchovní pořady

populární a výplňová hudba
42,9 %

podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / Čro
Liberec

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

p. 12-30 let

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

Menšiny

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

českoá hudba od popu přes
country až po současnou
muziku
50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání
hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

zaměřeno na
informace z regionu
kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova včetně
selfu a autopromotion;
zpravodajství, předpověď počasí a
dopravní sevis ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, přehled
denního tisku, očekávané události,
kurzovní lístek, informace o filmech a
videu, zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády

regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

-------------------

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

pořady věnované
menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Trutnov 2 89,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

Český rozhlas / ČRo
Hradec Králové

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hudba a zábava, soutěže, události
regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

EVROPA 2, spol. s r. o. / hudební rádio
EVROPA 2

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Rádio DUHA, spol. s r.
o. / EVROPA 2 –
Východ

hudební stanice

p. 20-35 let

hudba středního proudu,
současnost i 80. a 90. léta

zpravodajství, informační a kulturní
rubriky, převážně podle centrálního
programu EVROPA 2 mimo lokální
okna

zpravodajství z
regionu, kulturní
akce v regionu a
regionální reklama v
lokálních oknech

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

informační diskusní kluby,
služba regionům
---------------------publicistické pořady (Press klub),
v rámci celoplošného
interaktivita – práce s posluchačem, vysílání
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. s. / nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
Hitrádio Magic
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s
rozmezí 70. let až po současné 6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 výrazným zaměřením
hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
na regionální dění,
regionálně
orientovaný
informační servis

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hudební regionální
Rádio BLANÍK
stanice

30 - 49 let

Radio Černá Hora II s. r. hudební stanice s
o. / RADIO ČERNÁ
lokálním
HORA
zpravodajstvím

p. 20-29 let s. 12-45 let hudba středního proudu a hity lokální zprávy a vstupy z akcí,
80. a 90. let, formát hot AC
dopravní a kulturní servis, sněhový
blížící se až CHR
servis, oznamy a hudební upoutávky,
písničky na přání, hudební pořady,
zábava
p. 30-45 let, s. 25-50
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

----------------------

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

lokální programové
prvky

informace z regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-informační 20-40 let
Rock Radio
rozhlasová stanice

zlaté hity od 60. let, anglomluvené slovo 7-10 %, zpravodajství
americká i česká
2-4 %, všední dny 6.00-17.00 vždy
produkce, podíl české a
v celou, víkendy 8.00-17.00
slovenské hudby v rozmezí 1015 %, hudebním žánrem je
mainstreamová rocková

informace z regionu,
aktuální dění
v regionu – kulturní a
sportovní akce z
regionu

Hudební formát

Místní info

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / Čro
SEVER

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice pro
Severní Čechy

Radio Contact Liberec
spol. s r. o. / Radio
Contact Liberec

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

Programové prvky

Menšiny

široký výběr hudebních žánrů zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání
hudba od 60. let do
zpravodajství ze světa, z domova a v
současnosti pop, rock, soft
maximální míře z regionu, dopravní
rock, rock and roll + v menší informace, počasí, kulturní servis,
míře dance, disco, country,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
folk, podíl světové produkce podíl hudby cca 60 %, podíl
60-70 % z podílu hudby
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce

denně zprávy
z pokrytých regionů

klasická a duchovní hudba
14,9 %
populární a výplňová hudba
42,9 %

nevysílá reklamy
podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

zpravodajství z
regionu

duchovní pořady

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRUNTAL MESTO 89,9 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 510 obyvatel)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HAVLICKUV BROD 101,3 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (46 494 obyvatel)

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače CHEB SPITALSKY VRCH 93,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (41 456 obyvatel)

Příloha č. 4 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LOUNY 107,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 841 obyvatel)

Příloha č. 5 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MOST 2 105,1MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (74 351 obyvatel)

Příloha č. 6 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače NACHOD 2 107,1 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (53 539 obyvatel)

Příloha č. 7 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PELHRIMOV 101,2 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (23 669 obyvatel)

Příloha č. 8 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače RUMBURK 92,4 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (36 986 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613/II.vyř. ze dne 31. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TRUTNOV 2 89,4 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (48 160 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Zlín 7 101,2 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
HAMCO, s.r.o. / Radio Haná okruh SkyRock

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
17. 7. 2018

Jedn. identifikátor 284177-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15148/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17. 7. 2018, Praha

HAMCO, s.r.o.
Blažejské náměstí 97/7,
779 00 Olomouc

2018/163/zab
12-2018/poř. č. 12

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19
zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 17. července 2018 toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ
779 00 Olomouc, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
pro program Radio Haná okruh SkyRock na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice se zprávami

Odůvodnění:
Dne 20. dubna 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/7120/2017-vra) společnosti HAMCO,
s.r.o., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v
přidělení kmitočtu Zlín 101,2 MHz / 100 W, pro program Radio Haná okruh SkyRock.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo
následně přerušeno z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č.
500/2004 Sb.
Dne 1. listopadu 2017 pod č.j. RRTV/15419/2017-vra obdržela Rada od Českého
telekomunikačního úřadu zkoordinovaný kmitočet:
ZLIN 7 101,2 MHz; souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59; ERPmax 0,1 kW
Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového
vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb.“).
Výpočet byl proveden dne 31. 10. 2017 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro Zlín 7 101,2 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 33 296.
Rada na 19. zasedání v roce 2017 (bod 6) vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Zlín 7 101,2 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. Z toho důvodu Rada žádost zamítla.
Na základě žádosti Rady zaslané Městskému soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, bylo Radě
doručeno sdělení, že proti rozhodnutí Rady č. j. RRTV/15587/2017-zab, sp. zn.
RRTV/2017/427/zab, kterým bylo zamítnuto přidělení kmitočtu Zlín 7 101,2 MHz / 100 W žaloba
podána nebyla.
Na základě výše uvedených skutečností Rada na svém 4. zasedání v roce 2018 (bod 41)
rozhodla o vyhlášení licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59 se lhůtou pro doručení žádostí do 28. března 2018.
Do předmětného licenčního řízení se dne 28. března 2018 přihlásil žádostí č.j. RRTV/8532/2018vra tento žadatel:
HAMCO, s.r.o. / Radio Haná okruh SkyRock
Žádost byla následně doplněna dne 30. března 2018 podáním č.j. RRTV/8923/2018-vra.

Vzhledem k nedostatkům žádosti byl žadatel, tj. účastník řízení, vyzván k jejich odstranění ve
lhůtě 20 dnů od doručení výzvy; předmětná výzva (č.j. RRTV/9214/2018-zab) byla žadateli
doručena dne 12. dubna 2018. Účastník řízení na výzvu reagoval doplněním č.j.
RRTV/10510/2018-vra ze dne 1. května 2018 a doplněním č.j. RRTV/10886/2018-vra ze dne 2.
května 2018.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. června 2018. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a
údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u
jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);

-

způsob financování vysílání (0-1b).

b) další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);

-

zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

(0-1b);
-

organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

na

úrovni

ředitelů)

b) další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této
oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

b) další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

mluvené slovo

-

-

-

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1b).

7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné,
dobře zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na
daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je
souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových
stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto
údajů u zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o
licenci uváděná hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než
střední hodnota na daném území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v
žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s
obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než
jeden pak udělení dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu
zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných
na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém
programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro
velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a
pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je
přínos hodnocen jedním bodem, je – li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen
2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin
programů již na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již
obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně
pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků
ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim
neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež
nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v žádosti účastníka. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií,
přičemž zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů

pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o
přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích
uvedených výše. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti
z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a
doplnění žádosti o licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených,
rozbory programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území,
pro něž má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 23. března 2017, tj. ke dni, kdy
v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům
z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její
rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem
řízení podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Radio Haná okruh SkyRock prostřednictvím vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí, tj.
společnosti HAMCO, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto
žadateli:
Účastník řízení, společnost HAMCO, s.r.o., požádal o udělení licence k provozování vysílání
„Hudební stanice se zprávami “ s názvem programu Radio Haná okruh SkyRock.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti osm bodů.

V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem a je tedy na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven. Účastník řízení již řadu let provozuje
rozhlasovou stanici RADIO HANÁ a jeho jednatel Ing. David Foretník má osmnáctiletou
zkušenost v rozhlasovém vysílání. Dostatek zkušeností v oblasti rozhlasu mají též vedoucí
zaměstnanci žadatele, totiž programový manažer Marek Berger a obchodní ředitelka Hana
Tellingerová, kteří v oboru pracují již 22 let. Z hlediska organizačního řešení získávání místních
informací hodlá účastník řízení využít stávající spolupráci s Českou tiskovou kanceláří a dále
redaktory a zpravodaje Deníku, přičemž uvedenou spolupráci žadatel dostatečným způsobem
doložil. V oblasti zpravodajství bude pak žadatel dle projektu spolupracovat i nadále se všemi
veřejnými organizacemi v regionu s využitím zavedeného systému tiskových konferencí a
kontaktů s jejich mluvčími. U Rada toto shledala dostatečným k přidělení jednoho bodu za
naplnění kritéria organizačního řešení získávání místních informací. Uchazeči byl tudíž přidělen
bod v každém ze čtyř základních dílčích kritérií organizační připravenosti se závěrem, že
žadatel je z organizačního hlediska připraven na zajištění vysílání včetně jeho zahájení v
zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě.
Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti
hodnocen jedním bodem, neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení
vysílání.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel uvedl, že hodlá
financovat vysílání výhradně z odvysílané reklamy a výroby reklamních spotů; vedle prodeje
reklamního prostoru lokálním klientům spolupracuje s reklamními agenturami zajišťujícími reklamní
zakázky od národních klientů a mediálními zastoupeními sdružujícími rozhlasové stanice do
mediálních sítí. Vzhledem k tomu, že způsob financování vysílání prezentovaný uchazečem se jeví
jako reálný a finanční spolehlivost účastníka řízení pak byla doložena bankovní referencí a
kopií výkazu zisků a ztrát, žadateli mohl být přidělen bod jak za základní dílčí kritérium způsobu
financování programu, tak za finanční spolehlivost žadatele. Finanční spolehlivost vlastníků
žadatele byla rovněž hodnocena jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a
Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv
řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak podle názoru Rady
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném
termínu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením omezeným se dvěma
společníky – fyzickými osobami RNDr. Pavlem Foretníkem (s obchodním podílem ve výši 40 %) a
Ing. Davidem Foretníkem (s obchodním podílem ve výši 60 %). Základní dílčí kritérium znalosti
koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako
splněné. Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve společnosti
žadatele a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do
budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura
žadatele je relativně jednoduchá a otevřená. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní
formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejně dostupném
českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude třeba je dohledávat v
jiných zdrojích.

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno deset bodů, celkově tedy bylo Radou naplnění tohoto kritéria
shledáno jako dostačující. V rámci tohoto kritéria pak byla hodnocena jednotlivá dílčí kritéria.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova
bude tvořit přibližně 10 - 20 % vysílacího času. Takto navržená hodnota nepřesahuje střední
hodnotu tohoto parametru na daném území a Rada tedy v rámci tohoto dílčího kritéria bod
nepřidělila. Jeden bod Rada udělila za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů, kdy
žadatel k tomuto dílčímu kritériu uvedl, že 100 % pořadů bude vlastní produkce, což Rada
shledala dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího
kritéria podílu zpravodajství a servisních informací. Žadatel uvedl, že zpravodajských relací v
programové skladbě bude denně nejméně 12 a servisních informací o počasí, dopravě apod.
bude rovněž nejméně 12, přičemž 2x denně bude s ohledem na velkou šíři pokrytí Rádia Haná
SKYROCK zařazen pro nový okruh Zlín lokální zpravodajský blok. Střední hodnotu tohoto
parametru nebylo možné na již pokrytém území určit a žadateli tak byl přidělen bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují, na základě čehož přidělila tři body za naplnění dílčích
kritérií nově vyráběného programu a orientace na region. Žadatel je samostatným subjektem,
není členem žádné programové sítě a nepřebírá program od jiného provozovatele rozhlasového
vysílání, přičemž program je připravován výhradně ve vlastní režii. Podle projektu se žadatel bude
orientovat na region primárně v rámci zpravodajství a informačního servisu a též v rámci
autorských pořadů; v rámci projektu žadatel uvedl řadu informačních pořadů zaměřených na
region (např. Zlínsko aktuálně, Počasí na Zlínsku – víme, jak bude, Víme, jak se jezdí - Dopravní
servis, havarijní situace na Zlínsku, Hosté ze Zlínska, Zajímavosti na Zlínsku). Žadatel v rámci
projektu doložil předjednanou spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a s dalšími
organizacemi z regionu.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem („Rocková hudba širokého dobového spektra od
60. let až po současnost. Odlišným prvkem oproti stávajícím rockovým stanicím je základní idea
využití formátu melodický rock a melodické blues a s přirozenými rockovými přesahy a
zastoupením tzv. jižanského rocku.“) shledala, že na pokrytém území již vysílají formátově
příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném hudební formátu jsou již vysílanými
programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria počtu programů s obdobným formátem
tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium podílu
formátu na daném území, neboť jednotlivé žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém území
zastoupeny ve vysílání dalších programů a nesplňují požadavky Manuálu.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 45 – 77 let. Rada vzala v potaz
údaj uvedený na veřejném slyšení a shledala, že na území, které má být vysíláním pokryto, není
zejména horní hranice této cílové skupiny zcela saturována. K dílčímu kritériu programových
prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl konkrétní programové prvky i pořady, jako
počasí, info-expres, dopravní servis a další, a také orientaci vymezeného hudebního formátu na
cílovou skupinu. Rada shledala tuto orientaci na danou cílovou skupinu jako dostatečnou pro
přidělení bodu. V obou dílčích kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak žadatel hodnocen
jedním bodem
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Ohledně dílčího kritéria autorských pořadů žadatel
uvedl, že se ve vysílání bude zaměřovat na zcela nové tematické magazíny a obsahově bohaté

vstupy v rámci původní tvorby, přičemž pořady se budou orientovat primárně na daný region.
Mezi tyto pořady podle projektu žadatele měly patřit jak zpravodajské pořady (Pracovní servis,
Zajímavosti na Zlínsku, Hosté ze Zlínska), tak hudební pořady a tematické magazíny (zaměření
na komunikaci, internet, cestování, ekonomiku, film, sport či dopravu). Rada dílčí kritérium
vyhodnotila jako naplněné a rozhodla o udělení dvou bodů. Jako splněné Rada vyhodnotila i
kritérium podpory umělců a její lokalizace na region. Žadatel uvedl, že do programu budou
zařazovány také nové rockové či bluesové kapely, o které v současné době vzrůstá zájem
posluchačů. Žadatel přitom doložil řadu potvrzení o spolupráci s hudebními skupinami, a to
hudebních skupin z daného regionu. Rada tudíž vyhodnotila dílčí kritérium jako dostatečně
naplněné pro udělení dvou bodů. Ohledně naplnění podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že
v rámci vysílání podporuje regionální a původní tvorbu i formou kulturních akcí, které pořádá,
nebo spolupořádá. Žadatel uvedl, že Rádio Haná celoročně podporuje bluesový festival Blues
Alive, který je pořádán v regionu a vystupují na něm domácí i zahraniční bluesové skupiny.
Žadatel podle projektu bude dále pokračovat ve spolupráci se sítí regionálních Deníků, bude
kontaktovat Městský úřad Zlín a Městskou Policii Zlín a bude spolupracovat s dalšími kulturními
subjekty v regionu, např. s Kulturním institutem ve Zlíně, hudbou Malenovjanka, Sdružením
orchestru mladých, Taneční školou Mědílkových, Filharmonií Bohuslava Martinů, Kongresovým
centrem Zlín, pěveckými sbory, Žadatel v rámci projektu doložil spolupráci s festivalem Dźemfest
v Šumperku a s Domovem dětí a mládež Kojetín. Rada vyhodnotila dílčí kritérium jako dostatečně
naplněné pro udělení dvou bodů.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila čtyřmi ze čtyř možných bodů a shledala jej tedy jako naplněné. Ohledně identifikace
menšiny žadatel uvedl, že významné druhy sociálně-psychologických menšin zastoupených
v oblasti jsou etnické menšiny (obvykle vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšiny
(úředně uznávaná etnická menšina), náboženská menšina (určená náboženským vyznáním) a
jazyková menšiny (pokud není zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal
na sčítání lidu z roku 2011, kde bylo upřesněno složení populace na území dnešní České
Republiky, včetně národnostního složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje dostatečné
zmapování dané problematiky žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy
Rada ohodnotila dvěma body. Ohledně způsobu podpory žadatel v rámci projektu uvedl
především podporu romské menšiny a dále podporu handicapovaných. Žadatel doložil aktuální
potvrzení o spolupráci s Charitou Zlín a s organizací Dobré místo pro život, dále pak doloženo
potvrzení spolupráce při podpoře menšin od Zlínského kraje (z roku 2014), s Charitou Olomouc
(z roku 2012), se sdružením SOS Dětské vesničky (z roku 2014), se Střediskem rané péče
Olomouc (z roku 2015), se spolkem Trend vozíčkářů Olomouc (z roku 2015) a s Kontem Bariéry.
Jedním bodem Rada ohodnotila podporu romské menšiny. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
názoru Městského soudu v Praze nelze považovat handicapované za menšinu v tom smyslu, že
by její kultura vyžadovala zvláštní přístup (viz rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn./č.j. 6 A
142/2012/01 ze dne 6. prosince 2012), Rada nemohla bodově ocenit podporu handicapovaných,
Rada tudíž ohodnotila naplnění dílčího kritéria způsobu podpory menšin přidělením jednoho bodu
ze dvou možných.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence
společnost HAMCO, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí
základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve
kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých

zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti, na stupnici nesplňuje
– splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými
členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní
zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí
o udělení licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování
skutkového stavu významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí
bylo přijato v zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak,
postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným
skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu Radio Haná okruh SkyRock (licence sp.zn.
2018/163/zab)
Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
Příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W

Příloha č. 1
Licenční podmínky programu Radio Haná okruh SkyRock
(licence sp. zn. 2018/163/zab)
Název programu
• Radio Haná okruh SkyRock
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Základní programová specifikace
• Hudební stanice se zprávami

Cílová skupina
• 45 - 77 let
Hudební formát
• Rocková hudba širokého dobového spektra od 60. let až po současnost.
• Využití formátu melodický rock a melodické s přirozenými rockovými přesahy a zastoupením
tzv. jižanského rocku
• Denně 120 minut bluesové hudby
Mluvené slovo
• Mluvené slovo vč. promotion, reklam a sponzorských vzkazů tvořit 10 až 20 % programové
skladby stanice v závislosti na typu vysílaného pořadu.
Zpravodajství a informační servis
• Zpravodajských relací v programové skladbě bude denně nejméně 12. Servisních informací
o počasí, dopravě apod. bude rovněž nejméně 12. 2x denně bude s ohledem na velkou šíři
pokrytí Rádia Haná SKYROCK zařazen pro nový okruh Zlín lokální zpravodajský blok.
Programové schéma
00:00 - 05:00 noční blok: hudební program – směs, znělky stanice
05:00 - 08:00 ranní blok: zprávy, dopravní informace, očekávané události dne, čas, počasí,
výročí dne
08:00 - 12:00 dopolední blok: zprávy, pracovní servis, ekonomika, kultura, politika, technika,
zajímavosti, písničky soutěže, ankety na témata dne, dopravní informace

12:00 - 18:00 odpolední blok – zprávy, hudební směs tematické magazíny (komunikace,
internet, cestování, ekonomika, film, sport, doprava)
18:00 - 20:00 podvečerní blok, zprávy, písničky, informace
20:00 - 24:00 večerní blok - hudební profily, hudební pořady, reprízy

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Zlín 101,2 MHz / 100 W
Rádio

Český rozhlas / ČRo 1
Radiožurnál

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

zpravodajskoposluchači
publicistická
preferující
celoplošná stanice seriózní
informace

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy zachytitelné velmi dobře:
převaha zpravodajství a
publicistiky

informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí;
apublicistické příspěvky, specializované
pořady věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Český rozhlas / ČRo 2
Dvojka

nezpravodajská
nejrůznější poměr hudby a mluveného
celoplošná stanice věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejrůznějšíc
h koutů
země

rozhlasové hry, četba, publicistika,
přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava,
regionálních studií
vysílání pro děti, poradenství, dokument
coby výpověď o naší době, rubriky Host
do domu, Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí…

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaika –
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna – pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer
Opera – včetně přenosů

nejrůznější klasická i jazzová hudba, ale i
věkové
přenosy z rockových klubu,
skupiny se alternativní hudba
zájmem o
kulturu

speciální
pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy Romů a
jejich životní
kulturou

ČRo Brno

regionální stanice dospělí
Českého rozhlasu, posluchači
vysílání denně 5.00- na jižní a
20.00 hod. (po-pá); východní
6.00-18.00 (so+ne) Moravě

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
COUNTRY RADIO

hudební stanice ve 50 - 70 let
formátu country,
folk a příbuzné
žánry, doplněno
zpravodajstvím

EVROPA 2, spol. s r. o. /
EVROPA 2

MEDIA BOHEMIA a. s. /
Fajn radio

hudební rádio

brněnské vysílání nabízí mimořádně
regionální vysílání
pestrou hudební nabídku, od
v jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po
zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v
žánrech zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60.
let s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC
– zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

rHudebně-zábavný 15 - 35 let
program s
posílenou
informační složkou

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve všední
den, o víkendu zpravodajství sporadické
interaktivní pořady s posluchači

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

hudební produkce posledních zpravodajství, kulturní informace,
cca 20 let, asi 10 % české
kontaktní pořady, soutěže, hitparády,
hudby
sport, počasí, přehled tisku, mluvené
slovo 10 %

kulturněinformační rubriky
o dění v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice
informace o dění v
regionu, regionální
hudební scéna

Evropa 2 bere
na vědomí
veškeré dění
v ČR, a to bez
rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin
---------------------

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
zaměřeno 60.-80. léta + novinky, 40 %
celoplošné rádio
na rodinu
česká hudba, střední proud,
zábavy a informací s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 2949 let

JOE Media, s.r.o. / HEY
Radio

Hudebně zábavné 35 - 55 let
vysílání se
zaměřením na
region

Rock, Pop-Rock, Oldies,
Country-Rock, Folk-Rock s
přesahy do ostatních
hudebních žánrů
• Hudební složka obsahuje
hudbu domácí i zahraniční, z
období 50 – 70, 80, 90 až po
současnost.

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
KISS

hudebněp. 25-45 let hudba 60. léta – současnost,
informační stanice
důraz na českou tvorbu
kulturního
zaměření

hudba od 80. let až po
současné hudební trendy,
Poměr České a Slovenské
hudební tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod 10
%,

informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita – práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a servisní info
info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Poměr mluveného slova a hudby v rámci
týdenního vysílání neklesne pod 4%
vysílacího času. Aktuální stručné
zpravodajství zhruba v celou hodinu,
stručný informační servis z města i
regionu. (Výskyt – pondělí až pátek 6:00
–

Zpravodajství a
servisní informace
budou
poskytovány v
přiměřené míře s
ohledem na
potřeby regionu

Mluvené slovo cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány informace o
významných společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách, výročích.
Dále bude probíhat pravidelný
informační servis o dopravní situaci a
počasí na území ČR.
soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody
time, noční hity. Informace, zprávy
včetně dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných, hitparády,
hudební víkendy

pracovní
příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
Radio Beat

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Rádio BLANÍK

JUKE BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS-FM

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

hudební stanice
s rockovou
orientací

p. 35-55 let rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský
rock), zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní pořady s
posluchači

Hudební regionální p. 20-45 let Hudba od 70. let po
stanice
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby
cca 30%

podíl mluveného slova 10 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí,
podpora cestovního ruchu.

Oldies - country
p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, country &
rock; hudební
western
formát se stručným
zpravodajstvím

zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády…
posílený prvek country a folk povoleno odpojování – vysílací okruhy
pro RADIO ČAS-FM jižní
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
Morava
jižní Morava; pro okruh jižní Morava
změna LP – upřesnění hudebního
formátu

celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, maximální zaměření na
s. 25-50
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

podíl mluveného slova z celk. denního
podílu vysílání 20-25 %.Zpravodajství
6.00-20.00 – 2× v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Aktuální informace
o životě v regionu,
regionální
zpravodajství
stručný
zpravodajský blok
sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

informace
z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých měst

Rádio Pálava s. r. o. / Rádio regionální hudebně- p. 20-29, s.
zábavná stanice
16-50
Jih
s důrazem na
místní
zpravodajství

Radio Kroměříž s.r.o., /
Radio Kroměříž

RADIO IBUR s. r. o. /
RADIO RUBI

RADIO ZLÍN spol. s r. o. /
Radio Zlín

Hudebně –
30 - 75 let
zábavné zpravodajské rádio,
orientované na
Zlínský kraj

hudební a
20-40 let
zpravodajskorozhlasová stanice

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba, hudební
formát hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1× týdně
moravská dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis, dopravní důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty, informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova 12
%, hudba 88 %

Hudební produkce za
posledních 50 let.
• Radio Kroměříž se
zaměřuje mimo jine i na
alternativní hudbu, Reggae,
Soul (jazz + gospel), Blues,
Blues-rock, Country rock,
Funk, Folk, Rhythm and
blues, Podpora české a
slovenské tvorby v rozsahu
cca 20%

Poměr mluveného slova v živém denní
vysílání tvoř přibližně 15 - 20%
vysílacího času. Podíl zpravodajských a
servisních informací. (zprávy, počasí,
doprava, kulturní, společenské a
sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání
30-50% z celkového podílu mluveného
slova; s důrazem na region.

různé formáty české,
zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
evropské a světové populární tematické hudební pořady, pořady o
hudby
přírodě a lidském zdraví; podíl
mluveného slova 10-15 % vysílacího
času bez reklamy, podíl regionálního
vysílání min. 33 % mluveného slova

hudební
p. 20-29 let hudební formát AC
rozhlasová stanice s. 20-35 let s výrazným podílem české
rodinného typu
hudby a pestrostí hudebních
titulů

hudba, zpravodajství a publicistika
hudebně kontaktní pořady
hudba – zábava – informace
zpravodajství: po-pá 6.00-17.00, důraz
na regionální zprav. – důraz na dopravu

Souhrn pozvánek podpora
na kulturní a
romské
sportovní akce pro menšiny
dany den vysíláme
nejméně 3x
denně.
Zpravodajství s
důrazem na region

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov
důraz na
regionální
informace –
kulturní regionální
servis – pozvánky
na akce v regionu

p. 30-45 let rocková hudba v celé šíři –
AZ Media a. s. / ROCK MAX hudebně
zpravodajská a
s. 45-55 let, od r. 1967 až po současnost,
kontaktní
s. 20-30 let česká produkce 10 %
rozhlasová stanice

RadioZET s. r. o. / ZET

Radio Proglas, s. r. o. /
RADIO PROGLAS

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači převaha zpravodajství a
vyžadující publicistiky
přesné
informace a
analýzy

speciální tématické pořady – hudebně
soutěžní a publicistické; Zpravodajství
vždy v celou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu, kulturně
společ. akce

regionální
zpravodajství
z regionu,
kontaktní pořady
(telefonní
soutěže),
regionální
publicistika

blok v českém jazyce – od 6.00 hod. do
19.00 hod. a o víkendech a svátcích od
7.00 hod. do 18.00 hod., v ostatních
časech bude zařazováno vysílání BBC
WS v angličtině. V rámci bloku denního
vysílání v českém jazyce bude vysílaná i
souhrnná 3minutová zpravodajská
relace BBC WS v angličtině, a to
zpravidla každou hodinu ve 30. minutě

pořady
věnované
menšinám

Programy zachytitelné dobře:
rodinné rádio

široké
spektrum

podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební
produkce

vysílání s důrazem na křesťanské pojetí denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny
z pokrytých
věkové skupiny, je kulturním,
regionů
informačním, náboženským,
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
klasická a duchovní hudba
nevysílá reklamy
14,9
% a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod 35
populární
42,9 %
%
podíl kulturních pořadů neklesne pod 7
% slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

duchovní
pořady

HAMCO s. r. o / RADIO
HANÁ

Programy zachytitelné částečně:

hudební stanice se p. 20-45 let 60. léta – současnost
zprávami

zpravodajství – počasí, dopravní servis, zprávy z regionu
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené
střední Moravy,
slovo 5-15 %
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-65 267/2017-613 ze dne 31. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZLIN 7 101,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (33 296 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City

Počet žadatelů
2

Další žadatelé a jejich programy
JOE Media s.r.o. / HEY Radio

Datum udělení licence
14. 8. 2018

Jedn. identifikátor 284622-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15380/2018-

Vyřizuje:

ORVL -ORV

Datum, místo

14. 8. 2018, Praha

RRTV/2018/161/zab
13-2018/poř. č. 38

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19
zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala dne 14. srpna 2018 toto
rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti AZ Rádio, s.r.o., a.s. IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00, Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W
pro program Hitrádio City, do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Program bude šířen regionálně.

Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12

Základní programová specifikace:
Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region.
II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu HEY
Radio prostřednictvím vysílačů s využitím souboru technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz /
50 W, společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 2615 2002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00
Praha 4.

Odůvodnění:

Rada na svém 4. zasedání (poř.č. 40) konaném dne 20. února 2018 vyhlásila licenční řízení
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12 se lhůtou pro
doručení žádostí do 28. března 2018.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru
technických parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení:
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City
JOE Media s.r.o. / HEY Radio
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
hlasovala, zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše
uvedeného licenčního řízení, které se konalo dne 5. června 2018.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění
a údajů o účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích
tohoto rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3
zákona a že jejich žádosti o udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.

Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií
u jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání,
pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým
vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady
si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria.
Vycházela přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo
jiné provést vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto
porovnání jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních
dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí
Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1b)
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b)
- způsob financování vysílání (0-1b)

b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b)
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b)
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1b)
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b)
b) další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
- možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek

5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
6)

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
7)

mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0 -1b)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b)

b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b)
způsob podpory (0-2b)

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území,
bylo v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání
s programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost
(jako možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře
zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí
obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového
vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné
na webových stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto
údajů u zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti
o licenci uváděná hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než
střední hodnota na daném území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně,
v porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním
v žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů
s obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně
než jeden pak udělení dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu
zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných
na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém
programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro
velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7
a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%,
je přínos hodnocen jedním bodem, je–li součet nižší nebo roven 50%, je přínos
vyhodnocen 2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin
programů již na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již
obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou
méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení
programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování
cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v jednotlivých žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné

pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií,
přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších
podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých
členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu
v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti
o licenci ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to
na stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých
žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17 odst. 1 zákona)
v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro
rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí
o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující
aktualizaci a doplnění žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností
v žádostech obsažených, rozbory programové skladby vysílání rozhlasových stanic
zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke
dni 28. března 2018, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence),
skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi
účastníky řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio City prostřednictvím vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto
rozhodnutí, společnosti AZ Rádio s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Licenci Rada udělila nejdéle do 10. října 2025, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, v porovnání se žádostí druhého účastníka řízení, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:

Účastník řízení AZ Rádio s.r.o. požádal o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
se základní programovou specifikací „Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným
převážně na region“ s názvem programu Hitrádio City.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti osm bodů z devíti možných.
Nejprve Rada hodnotila organizační připravenost žadatele. Společnost AZ Rádio, s.r.o., má
desetiletou zkušenost s rozhlasovým vysíláním. Od roku 2004 rozhlasovou stanici Hitrádio City
(původně AZ Rádio) v Brně.
Statutárním orgánem společnosti AZ Rádio, s.r.o. je jednatel Ing. Miroslav Pelegrin, který má více
než dvacetileté zkušenosti v rozhlasovém vysílání. V devadesátých letech začínal v Rádiu Orion
jako moderátor, později se stal programovým ředitelem. Po roce 2000 pracoval čtyři roky jako
programový a marketingový poradce v rádiích Apollo a Hity. V současné době je programovým
ředitelem Hitrádia Orion, pracoval i jako regionální ředitel se zodpovědností za několik
rozhlasových stanic (např. Hitrádio Orion, Helax, Magie Brno). Pan Pelegrin má tedy zkušenosti
jak s vedením programu rádia, tak i s jeho provozem, oblastí financí a obchodu.
Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl, že hudební ředitel Petr Kožený pracuje
jako hudební dramaturg od roku 1995. Přes deset let plánoval hudbu na Radiu Vysočina. V roce
2005 nastoupil do společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Od roku 2008 je na pozici
hudebního ředitele rádia Hitrádio City. Má více jak dvacetileté zkušeností s hudební dramaturgií
rádia, programovým marketingem, mapováním radiového trhu. Regionální programový
konzultant Věra Mütlerová, působí v oblasti médií od roku 2008 nejprve jako moderátorka,
následně od roku 2015 jako programová vedoucí rádia Hitrádio City. Ze své pozice má zkušenosti
vytvářet a realizovat programovou a hudební skladbu a odpovídat za obsah a formu veškerých
moderovaných vstupů a relací, zajistit personální politiku moderátorů a zpravodajů, rozhodovat
o zařazení zpravodajských relací, vlastních autorských pořadů a servisních informací.
K dílčímu kritériu organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl,
že programový konzultant rozhoduje o účasti zpravodajů a moderátorů na místních akcích
a tiskových konferencích. Spolupráce s Magistrátem města Brna a jednotlivými městskými
částmi, spolky, společnostmi a organizacemi v Brně a okolí bude probíhat na základě předem
domluvených rozhovorů (telefonicky nebo živě), ze kterých se pořídí audio nahrávky, či budou
odvysílané jako přímé vstupy do vysílání stanice. Dále budou zpravodajové a moderátoři
oslovovat občany v ulicích města Brna a blízkého okolí, a pořizovat audio záznamy anketních
odpovědí na regionální i světová témata, jež budou následně použité ve vysílání Hitrádia City.
Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním spise.
Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Ohledně kritéria způsobu financování programu Rada dospěla
k závěru, že společnost AZ Rádio, s.r.o. jako provozovatel programu Hitrádio City je subjektem
s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje
reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě
dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková
a umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje

bezproblémový chod všech provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým
zdrojem financování dodatečných nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu,
který je předmětem tohoto licenčního řízení. Tyto uvedené skutečnosti žadatel doložil
prostřednictvím svého obchodního plánu na roky 2018-2022. Společnost AZ Rádio s.r.o. nemá
žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním
pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu ani žádné jiné státní instituci. Také závazky
z obchodního styku společnosti hradí průběžně a není v platební neschopnosti. Dílčí kritéria
finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků byla doložena bankovní referencí a výpisy o bez
bezdlužnosti a Radě není z úřední činnosti známa žádná skutečnost, která by měla závěr
o finanční připravenosti žadatele zpochybnit. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů
na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je tak ekonomicky připraven k zajištění
vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání (stavba
vysílače, umístění vysílací technologie, umístění antény, doprava signálu, přívod elektřiny,
náklady na stavbu, provozní náklady včetně způsobu financování) nového souboru technických
parametrů. Podrobnosti technického řešení uvedeného v projektu jsou součástí správního spisu.
Účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto
dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnost s ručením
omezeným. Jeho jediným společníkem (dle výpisu z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA
BOHEMIA a.s. Jediným akcionářem MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, Kyperská
republika. Právní forma akcionáře je akciová společnost. Jediným akcionářem MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola,
Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423, Britské Panenské ostrovy, identif. č. 1002687, jejímiž
akcionáři jsou: Jan Neuman - 11 000 kmenových akcií, PRORADIO MANAGEMENT LTD. –
15 000 kmenových akcií, Daniel Sedláček - 24 000 kmenových akcií. Protože žadatel doložil
údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla
mu Rada udělit jeden bod za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna
ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností se sídlem mimo území České republiky
(resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém
obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat
za splněné jen částečně. Rada přidělila za naplnění tohoto kritéria jeden bod ze dvou možných.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest bodů

z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že průměrný podíl
mluveného slova v poměru k celkovému vysílání se bude pohybovat v rozpětí 7-13%. Dolní
hodnoty takto navržených parametrů však nedosahují střední hodnoty tohoto parametru na již
pokrytém území, který byl stanoven na 10,1%, Rada za toto dílčí kritérium bod nepřidělila.
Po jednom bodu nicméně Rada tomuto žadateli přidělila za naplnění dílčích kritérií podílu
autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorských
pořadů bude dle vyjádření žadatele činit 100%, podíl zpravodajství servisních informací pak bude
činit 5 - 15 % z celkového objemu mluveného slova. Body byly žadateli přiděleny z toho důvodu,
že střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné na již pokrytém území zjistit,
respektive určit.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele
vyráběn nově. Dle vyjádření žadatele program nebude přebírán od jiného provozovatele a Rada
tak za dílčí kritérium nově vyráběného programu přidělila jeden bod. Vždy po jednom bodu Rada
rovněž žadateli přiznala za naplnění dílčích kritérií orientace na region a orientace na užší lokalitu.
Dostatečný a kvalitní regionální informační servis je dle projektu žadatele ve vysílání zcela
zásadní. Po obsahově-informační stránce je celý program zaměřen na region města Brno a jeho
blízkého okolí. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním
spise.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem, které je zaměřeno na hudbu v celé své šíři
převážně v rozmezí devadesátých let až po současné hity, (poprockové, rockové, popové a další
hudební styly) shledala, že pokryté území je již žadatelem navrhovanými žánry dostatečně
zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů v různém rozsahu a mutacích. V dílčím kritériu
počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod. Výsledným součtem procent
se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie nehodnocené žádným bodem.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 25-45 let, sekundární cílová skupina
ve věku 20-25 let a 45-55 let je na pokrytém území již sanována, a to i programy, které lze označit
za formátově blízké programu žadatele. Rada tedy za dílčí kritérium rozpětí s ohledem
na programovou nabídku bod nepřidělila. Naopak jeden bod přidělila za naplnění dílčího kritéria
programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Jako konkrétní prvky pak žadatel uvedl
původní tvorbu, kulturní servis, dopravní servis, ankety, rozhovory a podobně, což jsou dle názoru
Rady prvky, které lze na cílovou skupinu vhodně navázat.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením maximálního počtu šesti bodů.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Co na to ty Internety, ve kterém bývalý trafikant
Míla vtipně glosuje hlavní témata, o kterých se dočetl na internetu, Filmix Markéty Rachmanové,
který posluchačům poskytuje přehled o aktuálních novinkách na plátnech kin, Fashiontime,

poskytující přehled o módě i regionálních tvůrcích a jejich tvorbě, Magazíny HiTech a MotoCity
o novinkách z veletrhů).
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
že rozhlasová stanice Hitrádio City bude podporovat místní umělce v rámci kulturních rubrik
Co se děje? a Tipy pro volný čas, kde bude uveřejňovat rozhovory s umělci, kteří v Brně a okolí
žijí nebo působí, a bude zveřejňovat jejich případnou tvorbu. Dále mají předjednanou spolupráci
s brněnskou kapelou JAY DELVER. Speciální pořad Fashiontime stanice Hitrádio City bude
představovat další formu prezentací začínajících umělců, kteří dostanou prostor v pořadu spolu
se stávajícími umělci. Pořad naváže úzkou spolupráci v prezentaci návrhářských umělců a jejich
tvorby. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci je založeno ve správním spise.
Také dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
zamýšlí podporovat řadu kulturních akcí v Brně a nejbližším okolí a je součástí brněnské scény
zejména jako hlavní mediální partner. Bude informovat o kulturních, sportovních či společenských
akcí ve vysílání stanice Hitrádio City v pořadech, Co se děje? Tipy pro volný čas nebo ve
zpravodajství či v informačních servisech. Dále žadatel deklaruje podporu kulturních akcí:
Shakespearovské slavnosti, Divadelní svět - festival divadel v režii Národního divadla Brno,
festival Setkání/Encounter - mezinárodní festival divadelních škol v Divadle na Orlí, BVV Veletrhy Brno, Brněnská „16" - nejstarší filmový festival v ČR, Letohrádek Mitrovských na Starém
Brně - výstavy, Kino Scala - podpora jednoho z nejstarších kin v Brně, kulturní centrum Líšeň kulturní akce ať už hudebně nebo divadelně zaměřené, Ignis Brunensis - mezinárodní festival
ohňostrojů v Brně, Dopravní podnik města Brna - zahájení plavení sezóny, relace „Jezdíme pro
vás", TIC Brno - brněnské městské kulturní středisko - spolupráce na mnoha akcích, Hvězdárna
a Planetárium Brno, Muzeum města Brna - Hrad Spilberk, VIDA! - zábavní vědecký park a další
akce. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním spise.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Dva body Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny, a které žadatel
správně identifikoval. Žadatel bude spolupracovat se všemi menšinami, které žijí na území Brna
a v jeho okolí. V případě města Brna a okolí jde o tyto menšiny: slovenská, ukrajinská, ruská,
polská, maďarská, bulharská, německá, řecká, romská, vietnamská a běloruská.
Jako způsob podpory žadatel uvádí, že program Hitrádio City je otevřený vůči všem tématům,
která mohou napomoci ke zlepšení komunikace s etnickými, národnostními i jinými menšinami
v Brně i okolí. Bude přinášet vyvážené zpravodajství, kde pravidelně dostanou menšiny svůj
prostor. Důraz bude kladen především na objektivitu informací ve spolupráci s Výborem, který
byl ustanoven při Zastupitelstvu města Brna (krom jiného zástupci národnostních menšin
(ukrajinská, ruská, řecká a romská). Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci je
založeno ve správním spise. Do budoucna hodlá spolupracovat na akci „Babylonfest" a „Žijeme
v jednom městě". Rada i zde přidělila dva body.
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila
a zhodnotila žádost účastníka řízení JOE Media s.r.o., který požádal o udělení licence
k provozování vysílání programu HEY Radio se základní programovou specifikací „Hudebně

zábavné vysílání se zaměřením na region, stručným informačním servisem, hudebním formátem
Rock, Rock&Pop, 80´- 90´, Oldies, Country-Rock, s přesahy do ostatních žánrů“.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k
zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné
kritérium bylo ohodnoceno sedmi body z devíti možných a Rada jej shledala jako splněné.
Žadatel o licenci, společnost JOE Media s.r.o. byla založena v roce 2000. Provozuje rozhlasovou
stanici HEY Radio.
Statutárním orgánem společnosti JOE Media s.r.o. je jednatel ing. Miroslav Pýcha. Od počátku
devadesátých let vykonával nejrůznější činnosti v oblasti rozhlasového vysílání, připravoval
podklady pro různé rozhlasové stanice (projekty jejich rozvoje, atd.), v Rádiu Limonádový JOE
1999 – 2001 terestrické vysílání v Praze 90,3FM, od roku 2002 – 2010 vysílání v kabelových
systémech a na internetu, v Rádiu HEY 2004 –2011 internetové vysílání, od 11. 10. 2011
terestrické vysílání na základě licence, od roku 2008 do současnosti – zprovoznění, realizace a
násl. provoz rozhlasové stanice rádio ETHNO v Praze (nyní radio COLOR) společnosti
ULTRAVOX s.r.o.
Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl, že Jan Kulík má dlouholeté zkušenosti
s moderováním a provozem rádia. Věnuje se přípravě pořadů do vysílání. Roman Sheene
Freimuth a František Macháč (program, produkce, apod.)
K dílčímu kritériu organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl, že má
uzavřeny smlouvy o spolupráci, udržuje kontakty, které pro rádio budou obstarávat místní
informace i místní, lokální reklamu. Žadatel doložil potvrzení o spolupráci, která jsou založena
ve správním spise.
Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Ohledně kritéria způsobu financování programu Rada dospěla
k závěru, že společnost JOE Media, s.r.o. jako provozovatel programu HEY je aktuálně funkční
a je financován z běžného provozu rádia, finanční zajištění odbavení místního programu bude
zpočátku financováno z celkového rozpočtu rádia, následně pak z prostředků získaných formou
prodeje místní, lokální reklamy. Jako finanční rezervu k financování provozu v počátečním období
má žadatel připraveny prostředky na běžném účtu společnosti, s možností případného
bankovního úvěru. Tyto finance jsou připraveny k využití pro případ aktuální potřeby. Tyto
uvedené skutečnosti žadatel doložil prostřednictvím svého obchodního plánu. Společnost JOE
Media s.r.o. nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám. Dílčí kritéria finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků byla
doložena bankovní referencí a výpisy o bez bezdlužnosti a Radě není z úřední činnosti známa
žádná skutečnost, která by měla závěr o finanční připravenosti žadatele zpochybnit. Účastník
řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je tak
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném
termínu.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. V projektu žadatele je uvedeno, že žadatel má
k dispozici většinu technických prostředků nutných k vysílání. Pro účely zřízení nového vysílacího
stanoviště, resp. též úprav studia žadatel v projektu uvádí, že dokládá nabídky a smlouvy, jakým

je připraven zajistit a zahájit vysílání, resp. jeho následný provoz. Za stěžejní považuje žadatel
dohodu o technickém řešení a umístění VF technologie na soukromém objektu, resp. též další
smlouvy a dohody. Uvedené dohody a smlouvy nebyly k žádosti o udělení licence přiloženy.
Z toho důvodu Rada za toto dílčí kritérium nepřidělila žádný bod. Vzhledem k tomu, že Rada
nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního
vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením
omezeným. Společníky žadatele jsou Ing. Miroslav Pýcha (80%) a společnost Dada Media s.r.o.
(20%), přičemž jediným společníkem společnosti Dada Media s.r.o. je Ing. Miroslav Pýcha. V
dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel
hodnocen jedním možným bodem, neboť koncovým vlastníkem společnosti žadatele je fyzická
osoba Ing. Miroslav Pýcha. Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů
v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do
budoucna, proto i toto dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno jedním možným bodem. Případné
budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně dostupných zdrojích. Rada tudíž shledala
kritérium transparentnosti vlastnických vztahů jako splněné a rozhodla o přidělení dvou bodů.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest bodů
z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že průměrný podíl
mluveného slova v poměru k celkovému vysílání neklesne pod 4%. Dolní hodnota takto
navrženého parametru však nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru na již pokrytém území,
který byl stanoven na 10,1%, a Rada za toto dílčí kritérium bod nepřidělila. Po jednom bodu
nicméně Rada tomuto žadateli přidělila za naplnění dílčích kritérií podílu autorsky vyrobených
pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorských pořadů bude dle
vyjádření žadatele činit cca 80-90%, zpravodajství servisní informace budou vysílány v pondělí
až pátek od 6:00 - 10:00 hod; resp. 7:00 - 11:00 hod. Body byly žadateli přiděleny z toho důvodu,
že střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné na již pokrytém území zjistit,
respektive určit.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele
vyráběn nově. Dle vyjádření žadatele program nebude přebírán od jiného provozovatele a Rada
tak za dílčí kritérium nově vyráběného programu přidělila jeden bod. Vždy po jednom bodu Rada
rovněž žadateli přiznala za naplnění dílčích kritérií orientace na region a orientace na užší lokalitu.
K regionálním i lokálním informacím budou využity stávající kapacity a kontakty spolupracovníků,
kteří již dnes připravují informace do vysílání a pan Krpenský, původní provozovatel na základě
plné moci. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci a plná moc pana Krpenského jsou
založeny ve správním spise.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem, které je zaměřeno na Rock, Rock&Pop, 80´- 90´,

Oldies, Country-Rock, s přesahy do ostatních žánrů shledala, že pokryté území je již žadatelem
navrhovanými žánry dostatečně zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů v různém
rozsahu a mutacích. V dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen
bod. Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil
do kategorie nehodnocené žádným bodem.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 35 -55 let je na pokrytém území již
sanována, a to i programy, které lze označit za formátově blízké programu žadatele. Rada tedy
za dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku bod nepřidělila. Naopak jeden bod
přidělila za naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Jako
konkrétní prvky pak žadatel uvedl, že nabízí možnost rozvoje alternativního přístupu k realizaci
vysílání, kdy chce posluchačům nabídnout nové programové prvky s využitím moderních
technologií, apod.( playlisty na přání posluchačů, programování radia přes internet, vstupy
z různých studií, atd...), což jsou dle názoru Rady prvky, které lze na cílovou skupinu vhodně
navázat.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením maximálního počtu šesti bodů.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Kytaroví hrdinové – pořad Petra Gratiase,
speciální pořad s osobnostmi rockové kytary, Skutečná liga na FM – pořad Michaela Viktoříka,
Playlist – pořad, představujeme hudební tipy a novinky, Život není náhoda - pořad rozhovorů o
životě, Rock Music – Pořad o českých popových a rockových kapelách a osobnostech, Rock se
Standou – Standa Čeněk ze středočeského studia uvádí a připravuje pořad, převážně s rockovou
hudbou, Mezi B.Dickinsonem a J.Lenonem – Pořad nejen s alternativní rockovou, Starej pes hraje
JAZZ – pravidelný noční pořad Jana Kulíka s jazzovou hudbou, Oldies-párty – hudební večery
Jana Kulíka, s tématikou oldies, Blues všech barev – hudební večery Jana Kulíka, Jižanský rock,
Hudební výročí – 60 minut s interprety s výročím v daném týdnu).
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
V pořadech „Rock Music nebo Skutečná liga" dává prostor ve vysílání začínajícím umělcům.
I mimo vysílací časy těchto pořadů bývají v živém vysílání rozhovory s hosty (místní začínající
kapely). Rádio tak ve svém vysílání dává pravidelný prostor pro podporu nejrůznějších
zajímavých akcí, jichž bývá rádio HEY i mediálním partnerem. Žadatel svá tvrzení doložil,
potvrzení o spolupráci je založeno ve správním spise.
Také dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
uvedl, že ve vysílání rádia, či různými akcemi v regionu podporuje např. rozvoj amatérských kapel
v regionu, spolupořádá kulturní a společenské akce. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení
o spolupráci jsou založena ve správním spise.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem tří bodů z možných čtyř.
Dílčí kritérium identifikace menšiny bylo částečně splněno, žadatel ve svém projektu uvedl
konkrétní způsob podpory menšin, nikoliv však jejich identifikaci. Z doložené spolupráce lze
dovozovat, že se bude jednat o menšinu romskou a náboženskou.

Jako způsob podpory žadatel uvádí, Rádio HEY má ve své programové nabídce prezentaci
regionálních a lokálních kulturních a společenských akcí pořádaných menšinami. V programové
nabídce má zařazeny pořady Blues všech barev, Oldies‐party, které i do budoucna hodlá dále
diverzifikovat tak, aby posluchači z jednotlivých menšin nalezli v tomto pořadu nejen informace
o jednotlivých menšinách a zajímavé kulturní zážitky. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení
o spolupráci jsou založeno ve správním spise.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech
o licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence
v nejvyšší míře naplňuje žádost společnosti AZ Rádio s.r.o. Rada považuje žádost tohoto
účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt Hitrádia City za nejvhodnější ve vztahu
k pokrytému území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají ve vyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v dílčím kritériu projektové
a technické řešení. Žadatel JOE Media, s.r.o. v žádosti o udělení licence uvedl konkrétní údaje
týkající se jeho technické připravenosti k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení
pro zahájení a zajištění vysílání. Ovšem za stěžejní považuje žadatel JOE Media s.r.o. dohodu
o technickém řešení a umístění VF technologie na soukromém objektu, resp. též další smlouvy
a dohody, které však k projektu ani jeho doplnění přiloženy nebyly.
Dále pak vítězný žadatel neúspěšného účastníka předčil v kvalitě zpracování kritéria dle § 17
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy podpory menšin. Úspěšný žadatel dosáhl
vyššího hodnocení zejména proto, že identifikoval menšiny (slovenská, ukrajinská, ruská, polská,
maďarská, bulharská, německá, řecká, romská, vietnamská a běloruská), kdežto žadatel
neúspěšný toto dílčí kritérium opomenul.
Naopak lépe bylo Radou hodnoceno kritérium transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti JOE Media s.r.o. podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
které bylo uznáno za splněné, jelikož dílčí kritérium transparentnosti převodů až po koncové
vlastníky do budoucna bylo splněno, jelikož jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů
podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků.
Naopak žadateli AZ Rádio s.r.o. bylo v tomto kritériu přiznáno pouze částečné splnění, jelikož ke
změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu
zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické
struktuře týkající se uvedených společností se sídlem mimo území České republiky (resp.
založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém
obchodním rejstříku.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy
o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
zejména pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí
vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady
o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v jednotlivých podaných žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje – splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí
byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí

jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při
vzájemném porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění
zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále
i stanovených kritérií, a porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou
objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny
významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po formální, tak i po
materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro rozhodnutí
Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak,
postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení
o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona
č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným
skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádosti o licenci druhého účastníka
tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66
zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 – Licenční podmínky
Příloha č. 2 – Zachytitelnost programů
Příloha č. 3 – Územní rozsah

Rozdělovník
AZ Rádio, s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 14300 Praha 4

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí: AZ Rádio, s.r.o.
Označení (název) programu:

Hitrádio City

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region
II. Další programové podmínky
-

primární cílová skupina 25-45 let, sekundární cílová skupina 20-25 let a 45-55 let

-

podíl mluveného slova 7-13%

-

podíl zpravodajských a servisních informací: 5 - 15 % z celkového objemu
mluveného slova, ve všední dny v každé hodině od 6:00 hod do 18:00 hod. včetně.
Hlavní zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. do 9:00 hod. je hlavní
zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v čase od 7:00 hod.
do 18:00 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění je dáno
aktuálním děním.

-

hudební formát – rozmezí devadesátých let až po současné hudební trendy,
nebudou preferovány žádné hudební styly. Mírně bude převažovat pop, poprock
případně rock i další mainstreamové hudební styly (pop-dance, balady a další).
Poměr české a slovenské tvorby k zahraniční bude v rozmezí 9-13 %.

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Brno a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Mokrá 2 89,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
provozovatel / název
programu
ČRo 1 Radiožurnál

Programová skladba vysílání Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i
v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská celoplošná
stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady regionálních
zpravodajství, informace, zábava,
studií
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší době,
rubriky Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika, Radioautomat,
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí…

Český rozhlas / Čro Vltava

Kulturní stanice (syntéza
všech druhů kultury a umění)

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny
přenosy z rockových klubu,
stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovna-pořad
pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Místní info

Menšiny
Speciální pořady věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Romano Drom aneb Cesty
Romů – pořad se zabývá
osudy Romů a jejich životní
kulturou

ČRo Brno

regionální stanice Českého
dospělí posluchači na jižní
rozhlasu, vysílání denně 5.00- a východní Moravě
20.00 hod. (po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
Country MORAVA

městské rádio v Brně s
mužským akcentem a
folkrockovým a rockovým
projevem

Rádio Student, s. r. o. / FREE zpravodajská a publicistická
radio
stanice

25-35 let

hudba 70.-90. let s přesahy na
obě strany, zejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na původní
tvorbu, hudební složka tvoří
80-90 % programu

15-26 let

česká i zahraniční hudba,
podíl mluveného slova ve
všední dny 6-12 % a o
víkendech na 5-10 %
zaměřeno na rodinu
60.-80. léta + novinky, 40 %
s cílovou skupinou 29-49 česká hudba, střední proud,
let
rock, dance, folk, country

brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od
populárních a folklórních písní až po
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

regionální vysílání v
jihomoravském a zlínském
regionu

zpravodajství, informační servis,
předpověď počasí, dopravní a kulturní
servis, publicistika, zprávy z Evropy a
Euroregionu, sport, auto-moto,
hobby, práce, zábava, min. 7,5 %
mluveného slova bez reklamy v prime
time
zpravodajství, informace, písničky,
poradenská služba, soutěže reportáže
pozvánky, hitparáda, studentská
hudba
informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press klub),
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

lokální zpravodajský a
informační servis

programy o menšinách
připravované menšinami

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné celoplošné rádio
zábavy a informací

AZ Rádio, s. r. o. / Hitrádio
City

hudební stanice se
25-45 let
zpravodajským servisem
zaměřeným převážně na
region
hudební stanice s vyváženým 25-40 let
poměrem informací

Hudební formát: orientace na mluvené slovo 7-13 %, zpravodajství a
žánry pop, rock a taneční
servisní informace 5-15 % denního
hudba
mluveného slova
hudební žánr Gold AC se
podíl mluveného slova 6-10 %,
pořady a rubriky
základem hudebního formátu zpravodajství ve všední den od 6 do 9 orientované na region
hity 80. a 90. let
hodin každou půlhodinu, do 18 hodin
každou hodinu

atuální zařazování informací
o akcích z kulturního,
sportovního a společenského
života

hudební stanice s rockovou
orientací

rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art
rock, český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

----------------------

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
KISS

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
Radio Beat

p. 35-55 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle aktuální
situace), očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava

služba regionům v rámci
celoplošného vysílání

----------------------

ULTRAVOX s. r. o. / Radio
COLOR

hudební stanice
specializovaná na etnickou
hudbu a world music,
zpravodajství a informační
servis s akcentem na
multietnické soužití v hlavním
městě

JUKE BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS-FM

EVROPA 2, spol. s r. o. /
Rádio Evropa 2 – Morava

posluchači definovaní
etnická hudba a world music
zájmem o kvalitní
a spřízněné žánry (crossover
specifickou hudební
apod.)
produkci a obecné
kulturní souvislosti; cílová
skupina 15+

p. 18-55 let

hudební rádio

p. 12-30 let

podíl mluveného slova 5 %, pevné
zpravodajské vstupy, specifické
programové zdroje (archivy,
historické dokumenty), specializované
profilové pořady, autorské pořady

vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

50.-60. léta + rock, country & zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský blok
western
informace, smogové zpravodajství), sestavený z událostí
soutěže, programy Večer s osobností, regionálního charakteru
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády…
posílený prvek country a folk povoleno odpojování – vysílací okruhy
pro RADIO ČAS-FM jižní
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
Morava
jižní Morava; pro okruh jižní Morava
změna LP – upřesnění hudebního
formátu
vysílací okruh Radio Čas Rock posíleno o klasický rock, folkrock,
na kmitočtu Třinec-Godula
s doplněním spřízněných žánrů
89,5 MHz
50 % novinky + hity od 1995 hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
po současnost, CHR+hotAC – živé telefonování), Factory Bootleg
zaměřeno na cílovou skupinu, Monopol (taneční hudba), Hitparáda
angloamerická produkce, 10 Evropy 2
% domácí tvorby

kulturně-informační rubriky o
dění v regionu, zpravodajství,
počasí, sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové premiéry,
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

Evropa 2 bere na vědomí
veškeré dění v ČR, a to bez
rozdílu národnostních,
etnických a jiných menšin

----------------------

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO celoplošné zpravodajské a
p. 30-45 let, s. 25-50
IMPULS
informační rádio, v hudební
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

informace z regionů
v pravidelných časech a
přesné formě, spolupráce
s radnicemi velkých měst

Rádio Pálava s. r. o. / Rádio
Jih

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba, hudební
formát hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1× týdně
moravská dechová hudba

důraz na lokální informace

regionální hudebně-zábavná
stanice s důrazem na místní
zpravodajství

p. 20-29, s. 16-50

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní informace, počasí,
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova
12 %, hudba 88 %

NONSTOP s. r. o. / RÁDIO
KROKODÝL

hudebně-zábavná regionální
rozhlasová stanice

PS KŘÍDLA, s. r. o. / Rádio
PETROV

hudební regionální stanice

RADIO PROGLAS s. r. o. /
RADIO PROGLAS

rodinné rádio

15-45 let, primárně 20-29 pop, rock, současná taneční
let
hudba, širší hudební záběr o
víkendu, mluvené slovo 3-17
%
cílová skupina 30-39
retro formát (1975-1985), 30
% folk a country, 7,5-10 %
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu, 30
% české a slovenské hudby,
brněnská hudební scéna
široké spektrum

hudební a zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
SIGNÁL RÁDIO BRNO

převážně hudební stanice
třetího věku

50-79 let

informační servis pro
jihomoravský region

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

80 % zpráv místních, důraz na
jižní Moravu, odpojování
zpravodajského pořadu
Zpravodajství ze Žďárska

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy z pokrytých
regionů
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem
podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba
14,9 %
populární a výplňová hudba
42,9 %

RADIO IBUR s. r. o. / RADIO
RUBI

zprávy, počasí, kultura, publicistika,
politika, ekonomika, sport

duchovní pořady

náboženské pořady

nevysílá reklamy

podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne pod
7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
různé formáty české,
mimo pracovních dnů, mimo uvedený
evropské a světové populární čas od 5 do 15 %
hudby
starší české melodie 60.-70. publicistické relace se zaměřením na výhradní orientace
zpravodajství s akcentem na
let, dechovka, lidová hudba, cílovou skupinu, tedy reprezentanty zpravodajských relací na Brno aktuální témata ze života
country, folk a trampské
tzv. třetího věku; podíl mluveného
a okolí
menšinové populace
písně
slova minimálně 8 %; zpravodajské
relace v pracovní dny od 5.00 do 9.00
hod. každou půlhodinu, v čase od
9.00 do 18.00 hod. každou hodinu;
všechny pořady jsou autorsky
vyráběné

Programy přijímatelné dobře
Programová skladba vysílání Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

hudebně-zábavné rádio s
důrazem na region, s
dramatickými prvky ve
vysílání, doplněné stručným
informačním servisem

country, oldies, rock & folk,
se zaměřením na hudební
produkci od 50. let do
současnosti s významným
podílem domácí produkce

zprávy zaměřeny na dění v regionu,
zprávy zaměřeny na dění v
doplněné zprávami z domova a ze
regionu a na kontakt s
zahraničí a dopravním servisem,
posluchači
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže, záhady
a mystiku

Route Radio s. r. o. / Rádio
Dálnice

specializované dopravní rádio 18 plus
se specifickým průběžným
vícejazyčným dopravním
zpravodajstvím a stručným
všeobecným zpravodajstvím

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
country
zpravodajství; specializované pořady
a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing;
stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický, německý
a francouzský); minimálně 4 dopravní
(a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18
hodin ve všední dny; podíl mluveného
slova minimálně 7 % od 6 do 18 hodin
ve všední dny; všeobecné
zpravodajství 1× za hodinu v čase od 6
do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby,
minimálně 50 % evropské tvorby

dopravní zpravodajství pro
cizince (menšiny)

RadioPraha s. r. o. / Rádio
Dechovka

hudební rádio se zaměřením 50 let plus
na dechovou hudbu, lidovou
hudbu a zlidovělé písně s
přesahy do country,folku,
trampských písní, písní staré
Prahy a populární písně 60.
let

převažujícím hudebním
žánrem je dechová hudba,
lidová hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country, folku,
trampských písní, písní staré
Prahy a populární písně 60.
let

skupina seniorů a duševně
nemocných

AZ Media a. s. / ROCK MAX

hudebně-zpravodajská a
30-45 let s přesahy
kontaktní rozhlasová stanice

rocková hudba v celé šíři – od speciální tématické pořady – hudebně- regionální zpravodajství
r. 1967 až po současnost,
soutěžní a publicistické; zpravodajství z regionu, kontaktní pořady
česká produkce 10 %
vždy v celou hodinu 6.00-18.00, info (telefonní soutěže),
z hudby a show-businessu, kulturně regionální publicistika
společ. akce

20-40 let

Místní info

Menšiny

provozovatel / název
programu
JOE Media s. r. o. / HEY
Radio

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového denního vysílacího času,
autorské pořady minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času,
podíl servisních informací např. z
kultury, z kutilství, zahradničení atd. –
minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

podpora kulturních aktivit v
regionu, smysluplná péče o
menšiny v regionu (zejména
vietnamská a romská
menšina)

----------------------

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství, publicistika,
vzdělávání, sport, zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod., v
ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude vysílaná
i souhrnná 3minutová zpravodajská
relace BBC WS v angličtině, a to
zpravidla každou hodinu ve 30.
minutě

pořady věnované menšinám

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-22 991/2017-613/III.vyř. ze dne 25. 9. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MOKRA 2 89,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (53 167 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
4. 9. 2018

Jedn. identifikátor 286268-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/16387/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

4. 9. 2018, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha 2

RRTV/2017/1095/zab
14-2018/poř. č. 2

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení
§ 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 4. září 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova
794/6, 12000 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz
/ 100 W pro program Rádio BLANÍK, na dobu do 10. října 2025.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W), příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W), tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 8. zasedání poř. č. 8 /2018 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín Doly
101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41 se lhůtou pro doručení žádostí
do 30. května 2018.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které se konalo dne 17. července 2018.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění
a údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel
uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování
o žádostech o udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který
Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21. prosince 2010. Rada je přesvědčena,
že postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však
zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů
jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě
další kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria
v rámci kritérií určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter
ustanovení posuzovat jen některá z uvedených kritérií.

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon
v rámci správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií
u jednotlivých žádostí o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí
účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto
případě, kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým
vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si
Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela
přitom též z Manuálu v jeho znění ze dne 21. prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co
nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií
(vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž
hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu
tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).
b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
- možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);
- orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1b).
- hudební formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).
- cílová skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2b);
- způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání
s programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více
než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek
soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze
zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných
pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v
porovnání s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti
o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným
formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení
dvou bodů – navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp.

podílem žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je
základem součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu,
který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1,
pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný
součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je-li součet nižší nebo roven
50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již
na daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem
tohoto hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co
nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou
skupinu má za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým
prvkům (např. zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční
hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada
za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií
objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v
žádosti. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž
zároveň po seznámení se s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších
dílčích kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci
ve vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na
stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení žádosti z
pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona)
v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory

programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž
má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 30. května 2018, tj. ke dni, kdy v tomto řízení
uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední
činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů se Rada rozhodla udělit společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07
36 / 48 50 41, pro program Rádio BLANÍK.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Licenci Rada udělila na dobu do 10. října 2025 od právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s
ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio
BLANÍK.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele naplnění skutečností významných pro
rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada přidělila
za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií byl žadatel ohodnocen jedním bodem, krom kritéria
organizačního řešení k získávání místních informací, kde svá tvrzení nedoložil. Je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení na tuzemském mediálním trhu působí od roku 1993. Do jeho portfolia patří
v současnosti 37 regionálních rozhlasových stanic. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada
přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné
považovat za splněné.
Také zkušenosti členů představenstva společnosti s rozhlasovým vysíláním je možné považovat
za dostatečné, jelikož každý ze členů představenstva má bohaté zkušenosti s provozováním
rozhlasového vysílání v České republice.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků žadatele bylo uvedeno, že ředitel programu
Mgr. Daniel Rumpík, má více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Hudební

ředitel Dušan Kotora pracuje jako hudební dramaturg od roku 1992. Dílčí kritérium zkušenost
vedoucích pracovníků bylo tak naplněno.
Dále Rada hodnotila organizační řešení k získávání místních informací. Žadatel uvedl, že má
dlouholetou praxi se získáváním a zpracováním regionálních informací pro potřeby zpravodajství
rozhlasové stanice. Jednou z priorit a programových filozofií je úzké propojení s životy
posluchačů, stejně jako bezprostřední kontakt s prostředím, ve kterém žijí. Žadatel svá tvrzení
nedoložil. Z toho důvodu Rada nepřidělila za toto kritérium žádný bod.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel vypracoval obchodní
plán na roky 2017-2021. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby
jsou realizovány především prodejem reklamního času společností MEDIA MARKETING
SERVICES a.s., IČO: 27604942, což je dlouhodobý smluvní obchodní partner společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. V případě přidělení kmitočtu je žadatel schopen financovat nákup nových
technologií a prostředků nutných k zahájení vysílání z vlastních zdrojů. Společnost nemá žádné
splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Doloženo bankovní referencí, obchodním plánem a výpisy o bez bezdlužnosti.
K technické připravenosti k zajištění vysílání žadatel uvedl, že vysílač Rádia BLANÍK na kmitočtu
101,6 MHz / 100 W bude umístěn ve společných prostorách do stojanového rozvaděče. K vysílání
programu bude použito již instalovaného anténního systému. Anténní svod bude doplněn
třívstupovým sdružovačem, kam budou připojeny všechny vysílače, které se v místě nacházejí.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu žadatele. Je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciová společnost.
Jediným akcionářem žadatele je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem
Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika. Společnost nemá
identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této společnosti právnickým osobám identifikační
číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží pouze registrační č. HE 179116.
Základní kapitál žadatele je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 218 000 000,- Kč. Vlastnické vztahy společnosti jsou dle žadatele stabilní, MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je jediným akcionářem žadatele od listopadu 2008 a tento svůj
status si hodlá zachovat i v budoucnu. Obdobné platí i o statutu společnosti PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED jako jediného akcionáře společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED a akcionářů společnosti PRORADIO MANAGEMENT LIMITED. Protože žadatel doložil
údaje o koncových vlastnících, tj. o osobách majících v konečném důsledku vliv na její řízení,
mohla mu Rada udělit jeden bod za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání
přihlášky. Pokud však jde o kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře
týkající se uvedených společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených

podle jiného než českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Rada za toto kritérium přidělila jeden bod ze dvou možných.

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno pět
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že v ranním vysílání bude podíl
v rozmezí 10-15 %, v dopoledním a odpoledním vysílání v rozmezí 6-10 %. Vzhledem
ke skutečnosti, že dolní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty
na pokrytém území, Rada za podíl mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední hodnota
tohoto parametru na daném území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních informací.
Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: 30 - 40 % z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 20 - 30 % z celkového objemu mluveného slova během víkendů
a svátků. Střední hodnota na pokrytém území nelze stanovit, Rada za podíl tohoto kritéria přidělila
jeden bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění dvou ze tří
dílčích kritérií, která se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu, Rádio BLANÍK chce dát ve svém vysílání dostatečný prostor všem zásadním
regionálním tématům ze sféry společenského života, sociální oblasti, kultury, sportu
i neziskového sektoru. Obyvatelům Hodonína chce nabídnout kvalitní zpravodajský
a publicistický servis, který by dostatečně informoval o všech důležitých aktivitách. Žadatel svá
tvrzení nedoložil. Z toho důvodu Rada nepřidělila za kritérium orientace na region žádný bod.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za kritéria hudebního formátu a podílu formátu na daném
území. Žánrová skladba programu Rádia BLANÍK je charakterizována jako pop, folk a country.
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, respektive hudebních žánrů je dáno srovnáním
v žádosti o licenci navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem.
Porovnáním hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytém území Rada zjistila,
že na daném území vysílají více než tři obdobné programy v různém rozsahu a mutacích což
znamená neudělení bodů. Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném
území, zařadil do kategorie nehodnocené žádným bodem.

Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 30-49 let. Do sekundární cílové
skupiny patří posluchači v rozmezí 20-29 let a 50-59 let. Věková skupina posluchačů je na daném
území dostatečně zastoupena. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem
na programovou nabídku nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro cílovou
skupinu posluchačů je akcentován zpravodajský servis, dopravní informace, sezónní servis
(počasí s Magdalenou Lípovou). To Rada shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu.
V dílčím kritériu vztahujícímu se k programovým prvkům ve vazbě na programovou skladbu byl
žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl konkrétní
autorské pořady se stručným obsahem: Počasí s Magdalenou Lípovou, Na cestách s Blaníkem
a Miroslavem Táborským, Písničky vašeho života s Ilonou Csákovou, Slavné desky hezky česky,
Slavné tváře z kalendáře. Žadateli byly přiděleny dva body.
K naplňování kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
že bude podporovat interprety a představitele kulturní sféry ve městě a blízkém okolí. Podpora
bude spočívat jak v prostoru ve vysílání (pozvánky na jejich akce, rozhovory), tak i v jejich
samotné aktivní účasti v programu akcí Rádia BLANÍK, případně akcí, kde budou mediálním
partnerem. Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, cílem žadatele
je podporovat kulturní akce v regionu, například Svatovavřinecké slavnosti, Svátek vína,
Odemykání řeky Moravy, případně Seriál koncertů dechových služeb. Ze sportovních akcí
například Sportovní hry města Hodonína nebo Mezinárodní silniční běh Skalka - Holič - Hodonín.
Zázemí ve vysílání chtějí poskytnout rovněž neziskovým a charitativním organizacím, které ve
městě a okolí působí. Potvrzení o spolupráci bylo doloženo. Rada za toto dílčí kritérium přidělila
dva body.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit na romskou a náboženskou menšinu. V dílčím kritériu
identifikace menšiny tak byl žadatel ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory žadatel uvedl,
že budou v regionu šířit osvětu s tím, že právě v segmentu Romů je potřeba představit široké
veřejnosti příklady dobré praxe a také že v některých aspektech mohou být i oni příkladem
majoritní společnosti, například Romský sportovní oddíl, úspěšní studenti nebo zajímavé

osvětové programy. Potvrzení o spolupráci bylo doloženo. Rada toto dílčí kritérium ocenila
udělením dvou bodů.
Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl splnění ostatních zákonných hodnotících
kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst.
5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
zejména pomocí základních a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře
naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici
nesplňuje – splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti
byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti
jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí o udělení licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence,
a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v
zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního
řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o
rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba
přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - programové podmínky
příloha č. 2 - přehled rozhlasových programů
příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah vysílače

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí: MEDIA BOHEMIA a.s.
Označení (název) programu:

Rádio BLANÍK

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební regionální stanice

II. Další programové podmínky
-

primární cílová skupina 30-49 let, sekundární cílová skupina 20-29 let a 50-59 let

-

podíl mluveného slova v ranním vysílání 10-15 %, v dopoledním a odpoledním
vysílání 6-10 %

-

podíl zpravodajských a servisních informací ve všední den 30 - 40 % z celkového
objemu mluveného slova, během víkendů a svátků 20 - 30 % z celkového objemu
mluveného slova

-

hudební formát – pop, folk a country

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Hodonín a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Hodonín 101,6 MHz / 100 W
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Programové prvky

Místní info

Informační servis o událostech doma
i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí…

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů
brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

Romano Drom aneb
Cesty Romů – pořad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

EVROPA 2, spol. s r.
o. / EVROPA 2

hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. stanice středního
o. / KISS
proudu

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program plný trendových aktuální informace o
pořadů, např. ráno s Borkem a
společenském a
Alenou, dopravní zpravodajství,
kulturním dění
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle věku

RADIO UNITED
lokální hudební
BROADCASTING s. r. stanice s rockovou
o. / Radio Beat –
orientací
Ru/138/01

p. 35-55 let

rocková hudba

podíl mluveného slova 8 %,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava, očekávané události,
sport, hudební publicistika, zábava

----------------------

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country
& western

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25-50

Rádio Pálava s. r. o. / regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
Rádio Jih
zábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – denního podílu vysílání 20-25 %.
65 %, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní informace, počasí,
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova
12 %, hudba 88 %
hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

důraz na lokální
informace

hudební regionální
stanice

80 % zpráv místních,
důraz na jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského pořadu
Zpravodajství ze Žďárska

Programy přijímatelné dobře

cílová skupina 30-39

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk) 1× týdně moravská
dechová hudba

informace z regionů
---------------------v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

informační servis pro
jihomoravský region

provozovatel / název
programu
RADIO UNITED
BROADCASTING s. r.
o. / KISS

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační p. 25-45 let
stanice kulturního
zaměření

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

Hudební formát

Programové prvky

hudba 60. léta – současnost, soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
důraz na českou tvorbu
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody
time, noční hity. Informace, zprávy
včetně dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných, hitparády,
hudební víkendy, podíl mluveného
slova ve vysílání 6 – 14%

Místní info

pracovní příležitosti
---------------------v regionu, kalendárium,
co s volným časem, tipy
na dovolenou,
zajímavosti, program
Váš názor

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Menšiny

duchovní pořady

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudební
30-45 let s přesahy
zpravodajská a
kontaktní rozhlasové
stanice

rocková hudba v celé její šíři podíl mluveného slova 6-20 hod. 8,5bez omezení žánrové a
15 %; v časech 5-6 hod. a 20-22 hod.
subžánrové specifikace
5-8,5 %; podíl zpravodajských a
servisních informací 25-50 % z
celkového podílu mluveného slova.
Servisní informace (počasí zacílené
na region, kalendárium), události
(moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí
posluchačů, realizovaný přes
bezplatnou linku,sezónní servis
(např. zimní střediska, cyklotipy

regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-59 720/2017-613 ze dne 4. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HODONIN DOLY 101,6 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 104 obyvatel)

Výsledky kontroly televizního vysílání

Následující přehled uvádí analýzy tzv. redakčního obsahu vysílání televizních programů a obchodních
sdělení, které Rada projednala v průběhu roku 2018, s uvedením, zda případně bylo na základě
monitoringu zahájeno řízení o přestupku, zda byl provozovatel či jiný subjekt upozorněn na porušení
zákona či licence, nebo zda si Rada vyžádala před případnými dalšími kroky podání vysvětlení podle
správního řádu apod., s informací o případném vývoji věci do konce roku 2018. V přehledu nejsou
jednotlivě uváděny záznamy o velkém množství monitorovaných pořadů, obchodních sdělení atd.
vysílaných v televizi, jejichž kontrola nepřinesla signály o pochybení a proběhla v rámci monitoringu
větších obsahových celků, jako např. celku všech případů dotčených souhrnem podání k obsahu
vysílání v období od jednoho zasedání Rady k následujícímu, analýzami delších kontinuálních úseků
vysílání, analýzami na základě screeningu, plošnými analýzami zpravodajství či publicistiky za delší
období, či měsíčním kompletem všech premiér obchodních sdělení vysílaných na programech, které
jsou trvale monitorovány.
Přehled začíná provozovateli celoplošného televizního pozemního vysílání, přičemž nejdříve je zařazen
provozovatel ze zákona – Česká televize, dále provozovatelé s licencí provozovatelů celoplošného
pozemního vysílání TV Nova s. r. o., FTV Prima, spol. s r. o., a Barrandov Televizní Studio a. s.,
následovaní dalšími provozovateli televizního vysílání podle jeho různých typů. Samostatnou pasáží je
závěrečný přehled kontrol vysílání televizních obchodních sdělení – reklam, teleshoppingu a označení
sponzora pořadu či programu. Tato pasáž má v úvodu souhrnnou tabulku s počty premiér obchodních
sdělení, které byly zahrnuty do systematické kontroly v roce 2018, a stručné textové shrnutí. Následuje
soupis záznamů o analýzách obchodních sdělení v časovém řazení, ať již šlo o analýzy, které vyplynuly
ze systematického měsíčního monitoringu premiérových obchodních sdělení, dodržování reklamních
limitů a přípustné frekvence přerušování pořadů obchodními sděleními na rozhodujících televizních
programech, či z monitoringu hlasitosti obchodních sdělení, nebo o analýzy, které vyplynuly
z monitoringu nezaměřeného speciálně na obchodní sdělení, tj. zejména z podnětů televizních diváků,
které často přicházejí dříve, než jsou k dispozici výsledky měsíčních analýz vysílání obchodních sdělení.
Analýzy pořadů, dalších částí vysílání či obchodních sdělení odvysílaných v televizi dříve než v roce
2018, které jsou zařazeny v přehledu, byly Radou projednány až v roce 2018.

Celoplošné televizní vysílání
Česká televize
Česká televize / ČT1 – 168 hodin, příspěvek Hudebník, 22. ledna 2017 od 21:35 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala příspěvkem s názvem Hudebník a rozhodla vyžádat od
provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu podání vysvětlení, z jakých zdrojů byl získán
dokument s názvem Záznam č. 38, který byl v předmětné reportáži obrazově využit, a jakým způsobem
byla ověřena jeho pravost. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
Česká televize – vysílání 15. září – 20. října 2017
V rámci širšího monitoringu vysílání před volbami do Poslanecké sněmovny 2017 bylo monitorováno
také vysílání vybraných pořadů České televize. Analýza zahrnovala pořady s předvolební dramaturgií:
Předvolební debaty (ČT24), Události, komentáře (rozhovory s lídry kandidujících subjektů, ČT24),
Politické spektrum (ČT24), Superdebata (ČT1 a ČT24); a pořady zpravodajské, diskusní a publicistické:
Události (příspěvky relevantní z hlediska sněmovních voleb, ČT1 a ČT24), Události, komentáře (obsah
mimo volební rozhovory, ČT24), Otázky Václava Moravce (ČT1 a ČT24), 168 hodin (ČT1), Reportéři ČT
(ČT1), Interview ČT24 a 90´ (tzv. Devadesátka) ČT24. V souvislosti s poznatky, které přinesla analýza, si
Rada v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, z jakých

důvodů zvolil výrazně jiný přístup ke zvaní zástupců politických stran a hnutí do debatních pořadů
s předvolební dramaturgií u prvních deseti subjektů podle výsledků výzkumů volebního potenciálu
stran a hnutí, které dostaly prostor v každé ze 14 Předvolebních debat a v Superdebatě, a u ostatních
subjektů v pořadí, které dostaly prostor vždy v jediném ze čtyř předvolebních debatních vydání
cyklického pořadu Politické spektrum, a kromě toho o vysvětlení, z jakých důvodů v reportáži Výpovědi
v kauze nákupu letounů CASA, která byla součástí pořadu Události vysílaného dne 17. října 2017 od
19:00 hodin na programu ČT1, nebyla uvedena stranická příslušnost bývalé ministryně obrany. Poté,
co se Rada seznámila s podanými vysvětleními provozovatele vysílání, je akceptovala, aniž by
přistoupila k dalším krokům. Podrobnější informace o analýzách vysílání před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2017 jsou součástí kapitoly B.
Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Oslavy polské nezávislosti, 11. listopadu 2017 od 19:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání reportáže Oslavy polské nezávislosti
v pořadu Události. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání
vysvětlení, o jaké zdroje se v reportáži redaktor opíral, když reprodukoval názory různých osobností a
částí polského politického spektra. Vysvětlení provozovatele Rada akceptovala bez dalších kroků.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – vysílání v období 15. prosince 2017 – 26. ledna 2018
V rámci širšího monitoringu vysílání v období před volbou prezidenta republiky byla zpracována
analýza zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných na programech ČT1 a ČT24. Rada se
seznámila s analýzou bez dalších kroků. Podrobné informace o analýzách vysílání v období před volbou
prezidenta republiky jsou v kapitole B.
Česká televize / ČT2 – Zapomenutí vůdci: Lavrentij Berija 1/2, 10. prosince 2017 od 13:55 hodin, a
Zapomenutí vůdci: Lavrentij Berija 2/2, 17. prosince 2017 od 14:50 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, jelikož pořad de facto omlouval činy, které lze
z historického hlediska považovat za kruté jednání.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události v regionech (Praha), 29. června 2015, 8. února 2017, 21. prosince
2017 od 18:00 hodin, a Události, 30. prosince 2017 od 19:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala sérií reportáží, jejichž hlavním tématem byly kroky
trutnovské radnice. Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize řízení o přestupku pro
možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit odvysíláním
reportáží Trutnov: podvod se souhlasem radnice?, Developerská firma žaluje zastupitele, Trutnov
nevymáhal pokuty od stavebníků a Milionový nákup trutnovské radnice, neboť dané reportáže jakožto
celek dokládají zjevnou ztrátu neutrality reportéra (v případě všech reportáží stejného), jejímž účelem
může být znedůvěryhodnění trutnovské radnice, resp. Rady města Trutnova. Rada po proběhlém
dokazování správní řízení zastavila a upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním předmětných reportáží.
Česká televize / ČT24 – Události, komentáře speciál, 25. ledna 2018 od 21:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala způsobem ověřování pravdivosti výroků kandidátů na
prezidenta republiky a výběrem příkladů těchto výroků v analytickém vstupu vloženém do debaty
odborníků po skončení debaty prezidentských kandidátů. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního
řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení ke způsobu výběru příkladů výsledků analytického
ověřování pravdivosti výroků kandidátů na prezidenta republiky. Vysvětlení provozovatele Rada
akceptovala bez dalších kroků.
Česká televize / ČT2 – Magnolia, 27. ledna 2018 od 20:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání filmu Magnolia, který obsahoval hrubý
jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se

dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Instalatér z Tuchlovic, 28. ledna 2018 od 20:15 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání filmu Instalatér z Tuchlovic, který místy
obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o
vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Dabing Street, 4. díl s podtitulem Vulgarismy, 29. ledna 2018 od 21:05 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání čtvrtého dílu seriálu Dabing Street
s podtitulem Vulgarismy, který obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení §
32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Zloději zelených koní, 4. února 2018 od 20:15 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu Zloději zelených koní, který
obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o
vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Dabing Street, 5. díl s podtitulem Ženské zbraně, 5. února 2018 od 21:05 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pátého dílu seriálu Dabing Street
s podtitulem Ženské zbraně, který obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Gangster Ka, 18. března 2018 od 20:21 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, 15. února 2018 od 18:28 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, poněvadž se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Pořad Interview ČT24 obsahoval drastické záběry
pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole, zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na
podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala.
Rada rovněž přistoupila k upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona o vysílání,

neboť se provozovatel odvysíláním drastických záběrů ze střelby v pořadu Interview ČT24 dopustil
porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému
nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Dotyčné záběry měly pro
zpravodajskou hodnotu tohoto typu pořadu minimální informační přínos.
Česká televize / ČT24 – Horizont ČT24, Lekce z východoněmecké Chotěbuze, 28. února 2018 od 21:30
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Reportáž pojednávala o situaci v německém městě
Chotěbuz, problémech s migranty a pravicových extremistech. Analýza ukázala, že v příspěvku byly
použity záznamy z demonstrace v Berlíně, o kterých mohli diváci nabýt dojmu, že zobrazují konflikt
pravicových extremistů s policisty v Chotěbuzi. Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla
požádat provozovatele o podání vysvětlení, proč byly tyto záběry použity. S dodaným vyjádřením se
seznámila a rozhodla o odložení věci.
Česká televize / ČT1 – Bába z ledu, 11. března 2018 od 20:21 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Dabing Street (10. díl), 12. března 2018 od 21:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Dabing Street (11. díl), 19. března 2018 od 21:07 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Dabing Street (12. díl), 26. března 2018 od 21:06 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Všechnopárty, 31. března 2018 od 11:05 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu a vydala provozovateli
upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že
pořad obsahoval (před 22. hodinou) vulgarismy či 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 hodin do
6:00 hodin druhého dne.

Česká televize / ČT24 – vysílání 4. dubna 2018
Monitoring obsahu kontinuálního 24hodinového úseku vysílání programu ČT24 ze dne 4. dubna 2018
nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších
kroků.
Česká televize / ČT1 – Prezident Blaník, 8. dubna 2018 od 20:15 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání filmu a vydala provozovateli upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že pořad
obsahoval (před 22. hodinou) vulgarismy či 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 hodin do 6:00 hodin
druhého dne.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 8. dubna 2018 od 12:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, kde bylo tématem sestavování vlády, a vyžádala si
od provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl
pozván do první hodiny pořadu zástupce hlavního aktéra tohoto procesu, tedy hnutí ANO. Rada se
následně seznámila s podaným vysvětlením a dospěla závěru, že odvysíláním pořadu nedošlo
k porušení zásad objektivity a vyváženosti, a neshledala důvod pro zahájení řízení o přestupku.
Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Napětí kvůli Sýrii, 12. dubna 2018 od 19:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Vyžádala si od provozovatele v souladu s § 137
odst. 1 správního řádu vysvětlení, o jaké konkrétní zdroje se opíral zpravodaj Jakub Szántó, když
konstatoval, že v létě 2013 hrozil Asad, že v případě amerického útoku na Sýrii zaútočí na Izrael
chemickými zbraněmi. Po zvážení obsahu podaného vysvětlení a audiovizuálního záznamu vysílání
předmětné reportáže dospěla Rada k závěru, že jejím odvysíláním nedošlo k porušení zásad objektivity
a vyváženosti, a neshledala důvod pro zahájení řízení o přestupku.
Česká televize / ČT sport – programové předěly, 7.–10. května 2018
Rada se případem zabývala v rámci screeningu. Od provozovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního
řádu vyžádáno vysvětlení důvodu, proč byly programové předěly oddělující reklamní bloky od ostatních
částí vysílání označeny symbolem pro pořady obsahující umístění produktu. Po seznámení
s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Česká televize / ČT1 – Případy 1. oddělení, díl 17/22 s podtitulem Súdánský student, 7. května 2018 od
20:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání sedmnáctého dílu seriálu Případy 1.
oddělení s podtitulem Súdánský student, který obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele
na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Tajnosti metra D, 28. května 2018 od 21:35 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Od provozovatele bylo podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádáno vysvětlení ohledně redakčního výroku, který se týkal rozpočtu stavby metra
D a působnosti tzv. společného podniku. Po seznámení s vysvětlením Rada provozovatele upozornila
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, protože reportáž společnému podniku
přisuzovala mnohem rozsáhlejší působnost i rozpočet, čímž divák získal značně zkreslené informace, a
došlo tak k porušení zásad objektivity a vyváženosti.

Česká televize / ČT2 – vysílání 27. června 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Rada se
seznámila s předloženou analýzou, přičemž u monitorovaného obsahu neshledala žádné
problematické aspekty.
Česká televize / ČT :D – vysílání 20. srpna 2018 v úseku 12:00–20:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu ČT :D nepřinesl poznatky o žádném
porušení zákona či licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
Česká televize / ČT art – vysílání v úseku od 20:00 hodin 20. srpna 2018 do 00:15 hodin 21. srpna 2018
Poznatky z monitoringu kontinuálního úseku vysílání programu ČT art vedly k upozornění
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že 20. srpna 2018 od 22:15 hodin na programu ČT art odvysílal pořad Mrtvý muž, aniž by bezprostředně
před pořad zařadil slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aniž by pořad označil
obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání.
Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž S ortelem v zádech, 27. srpna 2018 od 21:25 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání reportáže S ortelem v zádech v pořadu
Reportéři ČT. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání
vysvětlení k obsahu reportáže. Po seznámení s vysvětlením provozovatele se Rada k věci vrátila a
rozhodla zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona o vysílání, neboť divákovi nebyly poskytnuty přesné informace, na jejichž základě by si byl
schopen svobodně vytvořit vlastní názor na danou věc. Tím se provozovatel mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti. Věc nebyla do konce roku 2018 uzavřena.
Česká televize / ČT2 – No.9 Manaslu 8163, 27. srpna 2018 od 17:20 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání dokumentárního pořadu No.9 Manaslu
8163, který místy obsahoval hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm.
j) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu, 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 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT :D – Zprávičky, příspěvek Školáci v Palestině, 8. září 2018 od 18:40 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Analýza ukázala, že reportáž mírou zjednodušení,
jednostranností a uvedením značně zavádějících informací mohla poskytnout dětskému divákovi
neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy. Rada s provozovatelem zahájila řízení o přestupku
pro možné porušení zásad objektivity a vyváženosti, tedy ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání.
Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
Česká televize / ČT1 – Lynč, 22. října 2018 od 20:05 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Lynč, který obsahoval
několik vulgarismů.
Česká televize / ČT1 – Rédl, 2. prosince 2018 od 20:25 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, jelikož pořad obsahoval vulgarismy a nadávky.

Česká televize / ČT1 – Lynč, 3. prosince 2018 od 20:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, jelikož pořad obsahoval vulgarismy a nadávky.

TV Nova s. r. o.
TV Nova s. r. o. / NOVA – vysílání 22. září – 20. října 2017
Program byl monitorován v souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny 2017.
Dokončení analýzy a její projednání Radou spadá již do roku 2018. S provozovatelem bylo zahájeno
řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se mohl
dopustit tím, že dne 19. října 2017 odvysílal na programu NOVA pořad Nova Duel, jehož hosty byli
zástupci pouze dvou kandidujících subjektů, konkrétně předseda hnutí ANO Andrej Babiš a volební lídr
strany ČSSD Lubomír Zaorálek. Odvysíláním tohoto pořadu určeného pro prezentaci pouze dvou
politiků v období bezprostředně předcházejícím konání voleb se provozovatel mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována
žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti,
a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. V řízení o
přestupku se ukázalo, že případ má rysy porušení zákona, avšak typově obdobný případ se v dřívější
době u provozovatele nevyskytl. Řízení bylo proto zastaveno a Rada upozornila provozovatele na
porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. Podrobnější informace o výsledcích analýz vysílání před volbami
do Poslanecké sněmovny 2017 se nachází v kapitole B.
TV Nova s. r. o. / NOVA – vysílání v období 15. prosince 2017 – 26. ledna 2018
V rámci širšího monitoringu vysílání v období před volbou prezidenta republiky byla zpracována
analýza zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných na programu NOVA. Rada se seznámila
s analýzou bez dalších kroků. Podrobné informace o analýzách vysílání v období před volbou
prezidenta republiky jsou v kapitole B.
TV Nova s. r. o. / Nova 2 – upoutávka na pořad Dva a půl chlapa, 17. prosince 2017 v 17:07 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, jelikož upoutávka obsahovala vulgarismy a nadávky.
TV Nova s. r. o. / Nova sport 1 – vysílání 6. března 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Nova sport 1 šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, družice a zvláštních přenosových systémů nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
TV Nova s. r. o. / NOVA – Polední televizní noviny, Boje o syrský Afrín pokračují, 19. března 2018 od
12:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Analýza ukázala, že v reportáži došlo k výraznému
zkreslení situace v severosyrské oblasti Afrín a obecně tamního válečného konfliktu. Podle § 137 odst.
1 správního řádu Rada rozhodla požádat provozovatele o podání vysvětlení, o jaké zdroje se opírala
redaktorka, když v souvislosti s dobytím syrského města Afrín uvedla, že se turecké jednotky společně
se syrskou armádou diktátora Bašára Asada radovaly z vítězství nad kurdskými milicemi
podporovanými Spojenými státy. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že redaktorka neúmyslným
pochybením dezinterpretovala anglický popisek ke zdrojovým materiálům pro reportáž, a ujistil, že do
budoucna zajistí větší kontrolu podobných příspěvků. S vyjádřením se Rada seznámila a dospěla
k závěru, že došlo k porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť byla významně dezinterpretována
skutečnost a reportáž velmi nepřesně informovala o bojištích v Sýrii. Provozovatel se dopustil porušení

povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti, na což byl upozorněn.
TV Nova s. r. o. / Nova Gold – vysílání 8. června 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Nova Gold šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů a družice nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se s výsledky
monitoringu seznámila bez dalších kroků.
TV Nova s. r. o. / Nova Action – vysílání 11. června 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
TV Nova s. r. o. / NOVA – Román pro muže, 24. června 2018 od 13:47 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
TV Nova s. r. o. / Nova Cinema – vysílání 6. srpna 2018 v úseku 11:00–23:00 hodin
Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Cinema, která nepřinesla
poznatky o žádném problému v obsahu vysílání.
TV Nova s. r. o. / Nova 2 – vysílání 31. srpna 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Nova 2 šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů, družice a zvláštních přenosových systémů nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
TV Nova s. r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Česko je jednou z nejdražších zemí v Evropě, 7. září
2018 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla
požádat provozovatele o podání vysvětlení, z jakých dat čerpala autorka reportáže, když ve vysílání
uvedla ceny bytů za metr čtvereční v novostavbách v České republice, Maďarsku, Polsku a na
Slovensku. Provozovatel odpověděl, že v reportáži bylo použito široké spektrum relevantních zdrojů,
nicméně v důsledku interního pochybení došlo k prezentaci maximálních hodnot cen bytů v České
republice a pouze průměrných cen v ostatních státech. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
TV Nova s. r. o. / NOVA – Tvoje tvář má známý hlas (V), 8. září 2018 od 20:14 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
TV Nova s. r. o. / NOVA – Milada, 9. listopadu 2018 od 20:20 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního
řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, proč nebyl film Milada odvysílán s náležitým
audiopopisem pro osoby se zrakovým postižením, jak bylo inzerováno. Případ nebyl do konce roku
2018 uzavřen.

TV Nova s. r. o. / NOVA – vysílání od 6:00 hodin 20. listopadu do 6:00 hodin 21. listopadu 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.

FTV Prima, spol. s r. o.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – vysílání v období 22. září – 20. října 2017
Zpravodajství a publicistika na programu Prima byly monitorovány v souvislosti s nadcházejícími
volbami do Poslanecké sněmovny. Rada se seznámila s předloženou analýzou, přičemž u
monitorovaného obsahu neshledala žádné problematické aspekty.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – vysílání v období 15. prosince 2017 – 26. ledna 2018
V rámci širšího monitoringu vysílání v období před volbou prezidenta republiky byla zpracována
analýza zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných na programu Prima. Po seznámení
s analýzou Rada v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 správního řádu vyzvala provozovatele
k vysvětlení, z jakého důvodu bylo v reportáži tematizující odmítnutí Jiřího Drahoše účastnit se jedné
z předvolebních debat, odvysílané v pořadu Zprávy FTV Prima 7. ledna 2018, informováno s výrazně
negativním vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti na jedné z debat na Primě, zatímco rozhodnutí
Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže reportáži pouze krátce zmíněno bez
hodnotícího pohledu. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu rovněž vyžádala vysvětlení, z jakého
důvodu bylo v pořadu Partie 7. ledna 2018 zcela odlišně moderátorkou interpretováno odmítnutí
účasti v předvolební debatě v případě Jiřího Drahoše a v případě Miloše Zemana. Zatímco v případě
Jiřího Drahoše zahrnovala interpretace moderátorky pořadu negativní hodnocení, v případě Miloše
Zemana byla neúčast interpretována zcela neutrálně, bez negativního zabarvení. Rada dále zahájila
s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se
mohl dopustit odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta 23. ledna 2018. Diskutovaná témata (držení
zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona, svoboda slova a její omezování a problém migrace) byla
v úvodu příslušné části debaty uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly
nedoložená tvrzení, jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata
byla prezentována jednostrannou optikou a způsob jejich rámování více korespondoval se známými
postoji Miloše Zemana, v tomto smyslu mu tak pořad poskytoval výhodu. Provozovatel se tak mohl
dopustit porušení zásad objektivního informování. Případy nebyly ke konci roku 2018 uzavřeny.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – upoutávka na pořad Sněženky a machři, 17. prosince 2017 v 17:41
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, jelikož upoutávka obsahovala vulgarismus.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Komici s. r. o. v Lucerně, 31. prosince 2017 od 18:35 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu Komici s. r. o. v Lucerně a vydala
provozovateli upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se
dopustil tím, že pořad obsahoval (před 22. hodinou) vulgarismy či 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima plus – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání v roce 2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od
provozovatelů byly zaznamenány nesrovnalosti ve výkazu tvorby za program Prima plus. Rada si na
základě ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení k těmto

nesrovnalostem. Po seznámení s vysvětlením a přepracovaným výkazem, který provozovatel poskytl,
Rada považovala za nezbytné vyžádat si podle § 137 odst. 1 správního řádu další vysvětlení od
provozovatele k přetrvávajícím nesrovnalostem ve výkazu. Další výzvy k vysvětlení adresovala Rada
čtyřem společnostem uváděným ve výkazu k tomu, zda jsou, či nejsou majetkově propojeny
s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o., a zda v průběhu tří let jejich dodávky tomuto
provozovateli nepřesáhly 90 % jejich celkové výroby. Od jedné z těchto společností si Rada následně
vyžádala ještě dodatečné vysvětlení. Po seznámení s vysvětleními Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Případ ukázal na omezené možnosti verifikace údajů předkládaných Radě.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž Masakr na Floridě, 15. února 2018 od 18:55
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Upozornila provozovatele na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, poněvadž se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých. Reportáž obsahovala drastické záběry pořízené v průběhu střelby na
floridské střední škole, zobrazovala zraněné a umírající osoby a všeobecnou paniku a tíseň, která při
autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Redaktor záběry doplnil mj. komentářem o
rozstříleném těle a tím ještě umocnil celkově brutální vyznění nahrávky. Rada také přistoupila
k upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona o vysílání, neboť se provozovatel
odvysíláním drastických záběrů ze střelby na Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima dopustil porušení
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Dotyčné záběry neměly pro zpravodajskou
hodnotu reportáže výrazný informační přínos, sloužily pouze k zatraktivnění sdělení.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Show Jana Krause, 7. března 2018 od 21:38 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima MAX – reklama v pořadu Pravidla mlčení, 14. března 2018 od 20:00
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Na základě stížnosti, týkající se vkládání
reklamních bannerů do vysílání, rozhodla podle § 137 odst. 1 správního řádu požádat provozovatele o
podání vysvětlení. Ten výskyt bannerových obchodních sdělení v tomto typu vysílání popřel a uvedl, že
divák pravděpodobně sledoval pořad v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada se
s vyjádřením provozovatele seznámila bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – programová upoutávka na pořad Single Man, 15. května 2018
v úseku 16:26:37–16:27:17 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání programové upoutávky na pořad Single
Man, která obsahovala hrubý jazyk. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním programové upoutávky, která obsahovala
vulgarismy a nadávky, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy (včetně
programových upoutávek), 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 6:00
druhého dne.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – vysílání 28. května 2018 v úseku 9:00–21:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada neshledala
žádné porušení zákona nebo licence. S předloženou analýzou se seznámila bez dalších kroků.

FTV Prima, spol. s r. o. / Prima +1 – vysílání 28. května 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada neshledala
žádné porušení zákona nebo licence. S předloženou analýzou se seznámila bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Štiky, 28. května 2018 od 21:34 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. S provozovatelem bylo zahájeno řízení o přestupku
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona o vysílání, protože pořad obsahoval scénu,
ve které protagonisté prezentovali předsudky vůči Romům, čímž mohl pořad utvrzovat stereotypní
předsudky týkající se etnických menšin. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima plus – vysílání 31. května 2018
Na základě poznatků z analýzy kontinuálního úseku vysílání programu Prima plus Rada rozhodla vyzvat
provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu k podání vysvětlení, z jakého důvodu neuvedl
na programu v pěti časových úsecích označení televizního programu (logo). Provozovatel ve vysvětlení
uvedl, že předěly, které byly vysílány bez loga, již nejsou ve vysílání využívány. Rada po seznámení
s vysvětlením nepřistoupila k dalším krokům.
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima KRIMI – vysílání 15. června 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Prima KRIMI nepřinesl poznatky o žádném
porušení zákona či licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s. r. o. / Prima MAX – vysílání 6. srpna 2018 v úseku 11:00–22:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Prima MAX nepřinesl poznatky o žádném
porušení zákona či licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s. r. o. / Prima COOL – vysílání 7. září 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Prima COOL nepřinesl poznatky o žádném
porušení zákona či licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – vysílání 10. září 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Velké zprávy, reportáž Afghánec, který pobodal tři lidi v Ravensburgu,
nepůjde do vězení, 30. září 2018 od 18:55 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. S provozovatelem bylo zahájeno řízení o přestupku
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, protože reportáž, která informovala o
případu, kdy duševně nemocný muž v německém Ravensburgu pobodal na ulici tři kolemjdoucí,
obsahovala hodnotově zabarvené, sugestivní a potenciálně manipulativní výroky redaktorky na adresu
žadatelů o azyl v Německu, zpravodajský příspěvek tak vykazoval ztrátu redakční neutrality, čímž se
provozovatel mohl dopustit porušení zásad objektivního informování. Případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Tátové na tahu, 21. října 2018 od 20:15 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Tátové na tahu, který
obsahoval několik vulgarismů.

Barrandov Televizní Studio a. s.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání v období 22. září – 20. října 2017
Zpravodajství a publicistika na programu Televize Barrandov byly monitorovány v souvislosti
s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny. Rada se seznámila se zpracovanou analýzou a na
základě § 137 odst. 1 správního řádu si vyžádala od provozovatele podání vysvětlení, na základě jakých
kritérií byli zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2017 do jednotlivých vydání pořadů Duel Jaromíra Soukupa a Duel Jaromíra
Soukupa – SPECIÁL vysílaných v období od 29. srpna 2017 do 19. října 2017 na programu Televize
Barrandov. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 6. a 13. prosince 2017
od 21:25 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu, který poukazoval na možný únik
informací od policie do firmy Tesco SW v kauze údajně zmanipulovaných zakázek, a rozhodla zahájit
s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání,
neboť v dotyčném pořadu nedostaly prostor k vyjádření kritizované osoby a subjekty, a celý případ byl
prezentován jednostranně. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů. Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka předchozího upozornění na porušení
zákona se srovnatelnými rysy, Rada později řízení o přestupku zastavila a upozornila provozovatele na
porušení § 31 odst. 2 zákona o vysílání.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání v období 15. prosince 2017 – 26. ledna
2018
V rámci širšího monitoringu vysílání v období před volbou prezidenta republiky byla zpracována
analýza zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných na programu Televize Barrandov. Po
seznámení s analýzou Rada upozornila provozovatele na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání,
kterého se dopustil odvysíláním zpravodajských a zpravodajsko-publicistických pořadů v období před
volbou prezidenta ČR 2018 (Naše Zprávy – vydání z období 15. prosince 2017 – 26. ledna 2018, Aréna
Jaromíra Soukupa – vydání z 19. prosince 2017, 9. a 23. ledna 2018, Duel Jaromíra Soukupa – vydání
ze 14. a 21. prosince 2017, 4., 11. a 18. ledna 2018, Aréna Jaromíra Soukupa SPECIÁL – vydání z 2. ledna
2018 a Týden s prezidentem – vydání z 21. prosince 2017, 4., 11. a 18. ledna 2018), ve kterých
docházelo k opakovanému porušování vyváženého přístupu ke kandidujícím osobnostem,
projevujícímu se systematickým zvýhodňováním Miloše Zemana a naopak znevýhodňováním ostatních
kandidátů. Miloš Zeman byl v těchto pořadech oproti ostatním kandidátům nejen nadreprezentován
prostřednictvím výrazně většího prostoru, který mu byl provozovatelem poskytnut ve vysílání
uvedených pořadů, ale současně bylo ve spojitosti s jeho osobou zaznamenáno i nejvíce pozitivně
laděných zmínek a favorizační přístup ze strany moderátora diskuzních pořadů.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Barrandovský silvestr, 31. prosince 2017 od
19:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu Barrandovský silvestr a vydala
provozovateli upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se
dopustil tím, že pořad obsahoval (před 22. hodinou) vulgarismy či 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne.
Barrandov Televizní Studio a. s. / různé programy – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání
v roce 2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od

provozovatelů byly zaznamenány nesrovnalosti ve výkazech tvorby za programy provozovatele
Barrandov Televizní Studio a. s. Rada si na základě ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala
od provozovatele vysvětlení k nesrovnalostem plynoucím z předložených výkazů. Část věcí
provozovatel uspokojivě vysvětlil, avšak některé problémy přetrvaly a Rada rozhodla zahájit
s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona
o vysílání. V přestupkovém řízení byl problém prokázán, avšak vzhledem k tomu, že provozovatel
dosud nebyl upozorněn na porušení zákona v souvislosti se srovnatelným pochybením, bylo řízení
zastaveno a Rada upozornila provozovatele na porušení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona o vysílání,
neboť ve výkazových tabulkách, jimiž dokládal podporu evropské tvorby na svých programech v roce
2017, řádně neidentifikoval výrobce evropských děl, resp. nezávislé výrobce evropských děl.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21. února 2018 od
21:25 hodin, 10. června 2018 od 12:55 hodin
Případ spadá mezi ty, se kterými se Rada seznamovala v rámci souhrnů podání. Na základě souhrnné
analýzy několika dílů pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa Rada přistoupila v případě vydání pořadu Kauzy
Jaromíra Soukupa ze dnů 21. února a 10. června 2018 k upozornění provozovatele na porušení § 31
odst. 2 zákona o vysílání, neboť neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů. Pořad byl v obou případech tematicky zaměřený na kauzu privatizace OKD,
moderátor však prezentoval pouze vlastní pohled na danou problematiku, aniž by poskytl jakýkoli
prostor k vyjádření opozitních názorů a protiargumentů. Pořad představoval jasný, předem stanovený
postoj a nabídl pouze jednostranné interpretace zveřejněných informací.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 28. února 2018 od
21:25 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. S provozovatelem bylo zahájeno řízení o přestupku
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, protože v pořadu, který se věnoval
tématu hospodaření ČT, byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího, aniž
by byl dán prostor pro oponentní názor. Řízení o přestupku bylo později zastaveno, protože nebyla
naplněna podmínka předchozího upozornění na typově obdobné porušení zákona. Provozovatel byl
zároveň upozorněn na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, protože pořad neposkytl
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 7. března 2018 od
21:25 hodin, 14. března od 21:25 hodin, 21. března 2018 od 21:25 hodin
Případ spadá mezi ty, se kterými se Rada seznamovala v rámci souhrnů podání. Na základě souhrnné
analýzy několika dílů pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa Rada přistoupila v případě vydání pořadu ze dnů
7. března, 14. března a 21. března 2018 k upozornění provozovatele na porušení § 31 odst. 2 zákona o
vysílání, neboť v těchto vydáních pořadu neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů. Moderátor se tematicky ve všech případech věnoval hospodaření České
televize, jejím postupům v rámci zveřejňování smluv, kontrole veřejností, koncesionářským poplatkům
a dalším souvisejícím subotázkám. Ve svém monologu prezentoval určitý vyhraněný názor, který nebyl
dostatečně argumentačně podložený a neumožnil divákům podrobit jej kritickému přezkoumání.
Jedním ze základních předpokladů objektivity a vyváženosti je umožnění obhajoby dotčené strany,
k čemuž v daných případech nedošlo. Názoroví oponenti nedostali v pořadech žádný prostor, a to
včetně zástupců institucí, jež moderátor explicitně kritizoval.
Barrandov Televizní Studio a. s. / KINO BARRANDOV – Moc osudu (21. díl), 11. března 2018 od 9:00
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, poněvadž se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,

psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Záběry byly odvysílány v dopoledních hodinách, kdy
mohou být u obrazovek děti.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Instinkty Jaromíra Soukupa, 16. dubna 2018 od
21:25 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci screeningu. Provozovatel byl upozorněn na porušení ustanovení §
53a odst. 3 zákona o vysílání, protože pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen
pouze na svém začátku a konci, ovšem po přerušení reklamou označení chybělo, a diváci tak mohli být
uvedeni v omyl o povaze pořadu.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Exkluziv Kateřiny Brožové, 22. května 2018 od
1:52 hodin a 29. května 2018 od 2:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci analýzy zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením a
rozhodla vyzvat provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu k podání vysvětlení, jakým
způsobem zpřístupňoval pořad pro osoby se zrakovým postižením. Provozovatel vysvětlil, že k zařazení
pořadu do seznamu zpřístupňovaných pořadů došlo nedopatřením, nicméně že to nemá vliv na splnění
povinnosti provozovatele zpřístupnit alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým
postižením. Rada po seznámení s vysvětlením nepřistoupila k dalším krokům.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání 22. srpna 2018 v úseku 12:00–24:00
hodin
V rámci monitoringu kontinuálního úseku vysílání programu Televize Barrandov bylo zjištěno, že na
programu není vysíláno zpravodajství, a Rada si proto vyžádala od provozovatele v souladu s § 137
odst. 1 správního řádu podání vysvětlení, z jakého důvodu ve vysílání absentoval zpravodajský pořad,
jestliže má být dle podmínek licence zařazován do vysílání několikrát denně, a zejména jestliže je
Televize Barrandov dle základní programové specifikace plnoformátovým programem, který má dle
znění § 2 odst. 1 písm. k) zákona o vysílání obsahovat některé konkrétně uvedené typy pořadů, mezi
nimi i pořady zpravodajské. Provozovatel následně zařadil do vysílání pořad Moje zprávy, který je
předmětem dalších kroků ze strany Rady.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 5. září 2018 od 21:25
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Monitoring odhalil opakovanou zmínku o
společnosti Mountfield a jejích produktech, které moderátor vyzdvihoval. Podle § 137 odst. 1
správního řádu se Rada rozhodla vyzvat provozovatele k podání vysvětlení, jakého charakteru byla
prezentace firmy Mountfield, resp. zda prezentace v pořadu byla zařazena za úplatu či jinou
protihodnotu. Provozovatel ve vyjádření uvedl, že se jednalo pouze o příklad, na němž moderátor
demonstroval způsob, jakým běžně uvažuje osoba při nákupu zboží. Případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Jaromír Soukup LIVE, 26. září 2018 od 22:30
hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, v němž byla tematizována problematika České
televize a migrace, a Rada upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o
vysílání, kterého se dopustil tím, že pořad nabízel pouze jednostranné názory na reflektovaná témata;
roli kvalifikovaného oponenta, který by do diskuse nastoloval i odlišná stanoviska, nezastával ani
moderátor pořadu, který naopak postoje hostů ve většině případů potvrzoval a pomáhal je dále rozvíjet
vlastními argumenty. Pořad neposkytoval objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů.

Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa, 4. října
2018 od 23:10 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, v němž byla tematizována problematika České
televize, a Rada upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání,
kterého se dopustil tím, že v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor moderátora, aniž
by zazněla oponentní stanoviska, a v částech, kde hovořil s hostem Petrem Štěpánkem, moderátor
dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta, naopak vyjadřoval hostu svoji
názorovou podporu, pokládal navádějící otázky a neprezentoval divákům relevantní informace.
Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů, a to v problematice, která má výrazný společensko-politický rozměr.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 10. října 2018 od 21:25
hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Od provozovatele bylo podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádáno vysvětlení ohledně zdroje výroku o způsobu financování politické strany LEV
21, který v pořadu pronesl jeho moderátor Jaromír Soukup. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – Moje zprávy, příspěvek Ryba smrdí od hlavy, 20.
listopadu 2018 od 20:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem řízení o
přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, jelikož pořad neposkytl
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Případ nebyl do konce roku
2018 uzavřen.

Ostatní provozovatelé pozemního televizního vysílání
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – Rockové zprávy, 21. května 2018 od 8:00 a 9:00 hodin, 22. května
2018 od 8:00 a 9:00 hodin, 23. května 2018 od 8:00 a 9:00 hodin a 24. května 2018 od 8:00 a 9:00
hodin
Rada se případem zabývala v rámci analýzy zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením a
rozhodla vyzvat provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu k podání vysvětlení, z jakého
důvodu vykázal pořad jakožto zpřístupněný pro osoby se zrakovým postižením. Provozovatel vysvětlil,
že pořad je pro osoby se zrakovým postižením zpřístupňován čtením informačního textu přímo
v průběhu pořadu, takže hlasové zpřístupnění na speciální audio stopě by bylo nadbytečné. Rada
rozhodla vyžádat od provozovatele podání vysvětlení, zda skutečně zpřístupňuje vysílání tímto
specifickým způsobem, s doložením záznamem některého z vydání pořadu. Případ nebyl do konce roku
2018 uzavřen.
JTV a. s. / Jihočeská televize – Zprávy, Agresor brutálně napadl psa, 14. a 15. března 2018 od 16:59
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, poněvadž se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Reportáž obsahovala drastické záběry týrání psa, které
neměly pro zpravodajskou hodnotu příspěvku výrazný informační přínos, zprávu měly pouze
zatraktivnit.
Meridi s. r. o. / Regionální televize JIŽNÍ ČECHY – vysílání 24.–25. srpna 2018
V rámci monitoringu kontinuálního úseku vysílání byly zaznamenány dílčí nedostatky při plnění
informačních povinností vůči divákům a Rada upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32
odst. 7 písm. a) a b) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neumožnil divákům programu

Regionální televize JIŽNÍ ČECHY snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, konkrétně k identifikačnímu číslu, a dále neumožnil divákům přístup k údajům,
které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání,
konkrétně k telefonnímu číslu.
Město Adamov / Adamovský infokanál – vysílání 24.–25. srpna 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada neshledala
žádné porušení zákona nebo licence. S předloženou analýzou se seznámila bez dalších kroků.
Nataša Pštrossová Videostudio Fonka / Televize Fonka – reportáž Zastupitelé budou jednat o výpovědi
z nájmu prodejny BEKR, 15. února 2018
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. S provozovatelem bylo zahájeno řízení o
přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, jehož se mohl dopustit
odvysíláním programové smyčky s reportáží Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny
BEKR, jež nabídla pouze jednostranný pohled na dané téma a neposkytla objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ačkoliv jednatelka firmy dostala v rámci reportáže
bezprecedentní prostor pro prezentaci svého postoje, stanovisko města Příbrami zůstalo zcela
pominuto, čímž došlo k rezignaci na neutrální a nestranný redakční přístup. Pro nesplnění podmínky
předchozího typově obdobného upozornění Rada později řízení zastavila a přistoupila k upozornění
provozovatele na porušení § 31 odst. 2 zákona o vysílání.
PRAHA TV s. r. o. / PRAHA TV – Zprávy z Prahy, příspěvek Macharovo náměstí by mělo získat novou
tvář, 20. června 2018 od 18:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Analýza ukázala, že provozovatel v rámci
zpravodajské relace odvysílal reportáž o úpravách Macharova náměstí v Praze, která dané téma
prezentovala jednostranně a neobsahovala vyjádření odpůrců projektu. Protože divákům nebyly
poskytnuty objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,
s provozovatelem bylo zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona
o vysílání. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
TP Pohoda s. r. o. / Relax – zpřístupňování vysílání pro osoby se zrakovým postižením v období 7. května
– 8. června 2018
Cílem monitoringu bylo vyhodnotit kvalitativní stránku naplňování povinnosti zpřístupňovat vysílání
pro osoby se zrakovým postižením, uložené ustanovením § 32 odst. 2 zákona o vysílání. Rada si od
provozovatele vyžádala přehled pořadů zpřístupněných pro osoby se zrakovým postižením z období 7.
května – 8. června 2018, z nějž byly vybrány pořady, které byly ve spolupráci s Nadačním fondem
Mathilda podrobeny analýze. Způsob zpřístupnění byl analyzován u cyklického pořadu Zvěřinec, který
provozovatel zpřístupnil formou audiopopisů obsažených v druhotné zvukové stopě. Analýza přinesla
poznatek, že pořad koncipovaný jako dialog dvou moderátorů a prezentace krátkých šotů zejména
z YouTube nebyl příliš vhodný pro uplatnění audiopopisů. U dialogů neměly audiopopisy význam a u
krátkých videí byly obtížně aplikovatelné kvůli jejich délce, občas namísto popisu vysvětlovaly dění,
případně byly špatně srozumitelné. Nicméně i přes výhrady analyzované pořady bylo možné považovat
za zpřístupněné pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Po seznámení s analýzou Rada rozhodla
seznámit se závěry provozovatele vysílání.
VIA PRESS s. r. o. / i-Vysočina.cz – vysílání 10. ledna 2018 v úseku 14:00–20:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada rozhodla
podle § 137 odst. 1 správního řádu požádat provozovatele o podání vysvětlení, jakým způsobem
umožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k povinně zveřejňovaným informacím o
provozovateli vysílání, kontaktním informacím a informaci o Radě jako kontrolním orgánu.
S vyjádřením provozovatele se Rada seznámila bez dalších kroků. Monitoring dále odhalil, že
společnost VIA PRESS s. r. o. na internetových stránkách divákům poskytovala živý stream vysílání

programu, přestože nebyla držitelem potřebné licence. Rada s provozovatelem zahájila řízení o
přestupku. Jelikož provozovatel dosud nebyl upozorněn na typově obdobné pochybení, Rada později
řízení o přestupku zastavila a přistoupila k upozornění provozovatele na porušení § 60 odst. 4 písm. c)
zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že provozoval vysílání programu i-Vysočina.cz
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – internetu na videoserveru YouTube, aniž k tomu byl
oprávněn na základě platné licence.

Vysílání prostřednictvím kabelových systémů
3C spol. s r. o. / 3C – vysílání 24.–25. srpna 2018
K monitoringu byl zvolen program 3C, kabelový infokanál z Brněnska a Žďárska. Provozovatel neposkytl
Radě na její vyžádání záznam vysílání, a byl proto Radou upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání. Zároveň
byl znovu Radou vyzván k zapůjčení záznamu, ale ani ve druhém případě nereagoval, a byl proto znovu
upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání a vyzván k zapůjčení náhradního záznamu.
Věc nebyla do konce roku 2018 uzavřena.
Aleš Kadlec / KOTVA – vysílání 2. prosince 2017
Na základě poznatků z monitoringu obsahu vysílání kabelového programu KOTVA Rada upozornila
provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, neboť v programové smyčce byly
zaznamenány úseky bez označení televizního programu (loga).
ATV CZ, s. r. o. / GOLF CHANNEL CS – vysílání 19. června 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Od
provozovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení ohledně identifikace
zapůjčených záznamů. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
CABTEL mont ZLÍN, s. r. o. / Infokanál Držková; Infokanál Kašava; Infokanál Prusinovice; Infokanál
Sehradice; Infokanál Slopné; Infokanál Soběchleby; Infokanál Újezd u Valašských Klobouk; Infokanál
Vlčková – vysílání 24.–25. srpna 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, ke kterému
došlo tím, že záznamy jím provozovaných infokanálů zapůjčené Radě na její výzvu nebyly záznamy
v původní odvysílané podobě. Na toto upozornění provozovatel reagoval zasláním záznamů
v odpovídající kvalitě. Se zaslanými materiály se Rada seznámila bez dalších kroků. Dále bylo podle §
137 odst. 1 správního řádu od provozovatele vyžádáno vysvětlení způsobu, jakým ve svém vysílání
rozlišuje reklamu a inzerci, a zda tato sdělení objevující se ve vysílání infokanálů Slopné, Prusinovice a
Újezd u Valašských Klobouk a propagující některé podnikatelské subjekty byla zařazena do vysílání za
úplatu či jinou protihodnotu. Se zaslaným vysvětlením se Rada seznámila bez dalších kroků.
Fibera s. r. o. / IFK – vysílání 25.–26. března 2018
V rámci monitoringu kontinuálního úseku vysílání byly zjištěny nesrovnalosti v podobě zařazení
obchodních sdělení typu sponzorských vzkazů do reklamního bloku a Rada si vyžádala od
provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu v této věci vysvětlení, neboť z důvodu zařazení
příslušných sponzorských vzkazů do reklamního bloku nebylo možné identifikovat, který pořad je
sponzorován. Rada se s podaným vysvětlením seznámila bez dalších kroků. Na základě poznatků
z monitoringu si Rada vyžádala od provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vysvětlení,
za jakých podmínek provozovatel čerpá finance od města na natáčení pořadu Těšínské křesťanské
minuty, jestliže textová informace zařazená před začátkem pořadu evokuje sponzorský vztah města
k danému pořadu, ale jako sponzoring není tento vztah ve vysílání formálně prezentován. Rada se
s podaným vysvětlením seznámila bez dalších kroků.

Jan Voldřich / JVP TV – vysílání 22.–23. dubna 2018
Rada se případem zabývala v rámci monitoringu kontinuálního úseku vysílání programu JVP TV a
rozhodla upozornit provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona o vysílání, jelikož
divákům neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o identifikačním číslu provozovatele, což
je podle zákona jedna z povinně zveřejňovaných informací. Rada rovněž rozhodla vyzvat provozovatele
v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu k podání vysvětlení, z jakého důvodu vyžádaný záznam vysílání
obsahoval pouze obrazové vysílání, ačkoli dle podmínek licence je nedílnou součástí programové
skladby také videotextová smyčka. Rada se seznámila s podaným vysvětlením bez dalších kroků.
Jaroslav Voborný / TELEVIZE IVANČICE – Ze zaprášeného archivu, 18. dubna 2018 od 9:15, 18:15 a
22:15 hodin a 19. dubna 2018 od 9:15 hodin
Rada se případem zabývala v rámci monitoringu vysílání programů REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL
a TELEVIZE IVANČICE a rozhodla vyzvat provozovatele k podání vysvětlení, o jaký typ obchodního
sdělení se jednalo v případě oznámení, že partnerem pořadu Ze zaprášeného archivu je Selfnet,
konkrétně zda se jednalo o oznámení sponzora pořadu (pokud ano, z jakého důvodu oznámení takto
neidentifikoval). Rada se seznámila s podaným vysvětlením bez dalších kroků.
KATRO SERVIS, spol. s r. o. / Info-kanál Lánov; Koberovský zpravodaj Koberovy; Infokanál Okříšky; Infokanál Píšť; Infokanál Darkovice; Info-kanál Horní Počaply; Infokanál Mokré Lazce; Info-kanál Semily;
Info-kanál Chuchelna; Info-kanál Háj ve Slezsku; Info-kanál Benešov u Semil; Info-kanál Horní Branná;
Info-kanál Rokytnice nad Jizerou; Info-kanál Jesenný; Infokanál Batňovice; Maršovský zpravodaj; TKR
Třemošnice – informační kanál města Třemošnice; TRIONET INFOKANÁL; TKR Seč – informační kanál
města Seč; INFO – LANŠKROUNSKÝ KANÁL; Infokanál v městské části Sidonie; Infokanál v městské části
Vidochov – vysílání 13.–14. července 2018
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Na základě analýzy vyžádaných
záznamů se Rada rozhodla zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání tím, že zapůjčil záznamy vysílání pěti infokanálů, které neměly
náležitou technickou kvalitu. V rámci tohoto řízení byl provozovatel uznán vinným, avšak v souladu s §
43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. se od uložení správního trestu upustilo, neboť vzhledem
k okolnostem bylo možné důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem
postačí k nápravě. Zároveň byl provozovatel upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o
vysílání, ke kterému došlo tím, že Radě na její žádost neposkytl záznamy vysílání některých infokanálů.
Provozovatel byl vyzván k dodání záznamů z tohoto či náhradního termínu. Dále bylo s provozovatelem
zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, podle kterého
má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace nebyla divákovi poskytnuta ve
vysílání programu Info-kanál Jesenný a nebyla pro něj snadno dohledatelná ani žádným jiným
způsobem. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen. S provozovatelem bylo rovněž zahájeno řízení o
přestupku pro možné porušení licenčních podmínek při vysílání programů Info-kanál Háj ve Slezsku a
Maršovský zpravodaj, kterého se dopustil tím, že délka textových smyček neodpovídala délce uvedené
v licenci. V rámci tohoto řízení byl provozovatel uznán vinným, v souladu s § 43 odst. 2 zákona č.
250/2016 Sb. se od uložení správního trestu upustilo, neboť Rada měla za to, že vzhledem k závažnosti
přestupku samotné projednání věci postačí k nápravě vytýkaného stavu. Po provozovateli bylo dále
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení způsobu, jakým způsobem koresponduje logo
tvořené písmeny JTV zobrazené v záznamu programu Info-kanál Jesenný s názvem vysílaného
programu. Poté, co se Rada se s podaným vysvětlením seznámila, upozornila provozovatele na
porušení licenčních podmínek, neboť pro tento program užíval jiný název, než jaký stanovuje licence.
Rada si od provozovatele také podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala vysvětlení toho, z jakého
důvodu jí na žádost o zapůjčení záznamů nezaslal obrazovou část zpravodajství programu Maršovský
zpravodaj. Po seznámení s podaným vysvětlením Rada provozovatele upozornila na porušení

podmínek licence, neboť ve vysílání programu Maršovský zpravodaj absentovala obrazová část
zpravodajství, ačkoli se má ve vysílání dle licenčních podmínek objevovat třikrát denně.
Krajská nemocnice Liberec, a. s. / KNL TV – vysílání 14.–15. ledna 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu KNL TV nepřinesl poznatky o žádném
problému z hlediska zákona nebo licence v obsahu vysílání, avšak v souladu s § 137 odst. 1 správního
řádu si Rada vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení k nízké technické kvalitě jím zapůjčeného
záznamu vysílání. Rada rovněž požádala provozovatele vysílání o vysvětlení absence pořadů o Liberci
a Turnovu, Libereckém kraji a turistických informacích ve vysílání, které by vysílání podle licence mělo
kromě jiného obsahovat. Po vysvětleních Rada nepovažovala za potřebný další postup a seznámila se
s nimi bez dalšího.
KTV Nepomuk s. r. o. / NIKA-TV – vysílání 4.–5. března 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu NIKA-TV nepřinesl poznatky o žádném
problému z hlediska zákona nebo licence v obsahu vysílání, avšak na základě poznatků zjištěných při
kontrole Rada upozornila provozovatele vysílání na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání,
neboť předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
dle výčtu v tomto zákonném ustanovení, a na porušení § 21 odst. 2 zákona o vysílání, neboť neoznámil
změnu základních údajů právnické osoby a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode
dne, kdy k těmto změnám došlo, respektive v případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku,
do 30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku.
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. / INFO – vysílání 30.–31. května 2018
Poznatky z monitoringu kontinuálního úseku vysílání lázeňského programu INFO z Mariánských Lázní
bezprostředně vedly k upozornění provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání,
kterého se dopustil tím, že vysílal všechny mutace programu INFO bez trvalého označení obrazu logem
programu. Kromě toho si Rada v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele
vysílání vysvětlení, z jakého důvodu mezi jím zapůjčenými záznamy chyběl záznam arabské jazykové
mutace, který by měl být podle licence rovněž vysílán, dále o vysvětlení, jakým způsobem plnil
informační povinnosti vůči divákům programu INFO, pokud jde o základní údaje o provozovateli
televizního vysílání, kontaktní informace a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada, a konečně o vysvětlení, na základě čeho je možné považovat propagování
jmen a aktivit subjektů Marienbad Kur & Spa Hotels a Danubius Hotels Group ve vysílání mutací
programu INFO za oznámení provozovatele vysílání učiněná ve spojení s vlastními pořady, zbožím a
službami přímo odvozenými od jeho programu, respektive jestli je vztah mezi provozovatelem vysílání
a jmenovanými subjekty takový, aby sdělení prezentovaná ve vysílání jejich jménem mohla být
považována za vlastní sdělení provozovatele vysílání, a nikoliv za reklamu. Po seznámení s vysvětlením
provozovatele ve věci nevysílání arabské jazykové mutace Rada provozovatele upozornila na porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že v rozporu s licencí nevysílal arabskou jazykovou
mutaci programu INFO. Rovněž po seznámení s vysvětlením provozovatele ve věci nezveřejnění
povinných informací Rada přistoupila k upozornění provozovatele na porušení zákona, v tomto
případě na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a písm. c) zákona o vysílání. Pokud jde o absenci
označení obrazu vysílaného programu logem, provozovatel ve vysvětlení uznal pochybení a informoval
o nápravě, což bude ověřeno při dalším monitoringu. Vysvětlení provozovatele ve věci prezentace
jmen obchodních subjektů ve vysílání Rada akceptovala bez dalších kroků.
Miloslav Akrman / Informační kanál Hlinsko – vysílání 24.–25. srpna 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Od
provozovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení ohledně uplatňování jeho
redakční odpovědnosti, protože dle údajů uvedených ve vysílání zajišťuje redakční práci společnost
AHP Video. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Provozovatel byl také požádán o vysvětlení faktu, že do vysílání nezařadil pořad Kaleidoskop, který má

být dle platných licenčních podmínek programu vysílán každý týden. Tento stav provozovatel
odůvodnil tím, že pořad Kaleidoskop byl v daném týdnu na žádost města Hlinsko nahrazen oznámením
ohledně kůrovce v lesích. Od provozovatele bylo proto následně vyžádáno vysvětlení, jaký vliv na obsah
a strukturu vysílání programu mají zástupci města Hlinsko. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
NOEL, s. r. o. / Infokanál Dubňany – záznamy na internetu
V rámci souhrnu podání Rada řešila případ související se záznamy dostupnými na internetové stránce
programu, které vyvolávaly některé nejasnosti. Rada si nejprve v souladu s § 137 odst. 1 správního
řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, zda obsah zveřejňovaný na webových stránkách
dkt.dubnany.eu odpovídá obsahu vysílanému na televizním programu Infokanál Dubňany, a dále o
vysvětlení ke způsobu uplatňování redakční odpovědnosti nad obsahem Infokanálu Dubňany a zajištění
toho, aby se k divákovi dostávaly objektivní, vyvážené a názorově pluralitní informace. Vysvětlením
provozovatele se věci vyjasnily a Rada ho akceptovala bez dalšího, ovšem s přihlédnutím k případu
Rada přistoupila k provedení monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání programů
provozovatele v aktuální době.
NOEL, s. r. o. / Infokanál Domanín, Infokanál Dubňany, Infokanál Horní Bojanovice, Infokanál Ježov,
Infokanál Lužice, Infokanál Milotice, Infokanál Moutnice, Infokanál Ostrovačice, Infokanál Ostrožská
Lhota, Infokanál Ratíškovice, Infokanál Rohatec, Infokanál Starovice, Infokanál Syrovín, Infokanál
Šitbořice, Infokanál Šitbořice 2, Infokanál Těmice, Infokanál Velké Němčice, Infokanál Vracov a
Infokanál Žeravice – vysílání 13.–14. července 2018
Na základě poznatků z monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání infokanálů provozovatele
NOEL, s. r. o., si Rada v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání
několik vysvětlení. Vyzvala provozovatele, aby vysvětlil, z jakého důvodu nedodal Radě mezi
vyžádanými záznamy obrazovou část vysílání programů Infokanál Lužice a Infokanál Ostrovačice.
Provozovatel vysvětlil, že vysílání příslušných infokanálů v dané době obrazovou část neobsahovalo, a
současně požádal o změnu licenčních podmínek mj. v daném bodě. Poté, co se Rada seznámila
s vysvětlením provozovatele, nepřistoupila k dalším krokům. Rada rovněž vyzvala provozovatele, aby
vysvětlil, zda program Infokanál Vracov provozuje i obrazové vysílání, jak je to uváděno v textovém
vysílání, ačkoliv licence předpokládá jen textovou formu vysílání. Provozovatel vysvětlil, že obrazová
část byla do vysílání Infokanálu Vracov zařazena nad rámec licenčních podmínek, a rovněž tuto dílčí
změnu zahrnul do žádosti o změnu licenčních podmínek. Poté, co se Rada seznámila s vysvětlením
provozovatele, nepřistoupila k dalším krokům. Rada dále vyzvala provozovatele k vysvětlení, zda
předložený záznam Infokanálu Starovice pochází z požadovaného období, anebo je novější, jak
naznačovaly časové údaje u vysílaných informací. Provozovatel vysvětlil, že informace byly vysílány
s předstihem, a potvrdil, že záznam vysílání je z požadované doby. Rada proto po seznámení
s vysvětlením nepřistoupila k dalším krokům. Rada dále vyzvala provozovatele k vysvětlení, proč u části
infokanálů nedodržel programovou skladbu deklarovanou v licenci. Provozovatel vysvětlil, že v daných
lokalitách nedochází někdy k událostem, o kterých by bylo nutné informovat ve vysílání, a zároveň
v rámci žádosti o změnu licenčních podmínek toto zohlednil. Také v tomto případě Rada po seznámení
s vysvětlením nepřistoupila k dalším krokům. Rada s ohledem na poznatky z monitoringu rovněž
vyzvala provozovatele k vysvětlení, jakým způsobem plnil informační povinnosti vůči divákům
infokanálů, pokud jde o základní údaje o provozovateli televizního vysílání, kontaktní informace a
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Provozovatel
vysvětlil, že jde o provozní nedopatření, a současně doplnil chybějící část informací na svých
internetových stránkách, což bylo ověřeno. Rada proto po seznámení s vysvětlením provozovatele
nepřistoupila k dalším krokům. Rada na základě poznatků z monitoringu upozornila provozovatele na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že na devíti infokanálech
odvysílal reklamní sdělení, která nebyla ve vysílání rozeznatelná a nebyla jako reklama ve vysílání
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od
ostatních částí vysílání. Rada rovněž upozornila provozovatele na porušení licenčních podmínek,
kterého se dopustil tím, že ve vysílání osmi infokanálů nedodržel časové rozsahy textové části vysílání

deklarované v licenci. Také tyto problémy provozovatel vzal v úvahu při své žádosti o změnu licenčních
podmínek. Zmiňovanou úpravu licenčních podmínek na základě žádosti provozovatele Rada následně
schválila. V důsledku monitoringu Rada rozhodla zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání – možného porušení povinnosti poskytovat
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, kterého se mohl dopustit
tím, že v rámci videotextové smyčky programu Infokanál Milotice odvysílal výzvu k podpisu petice na
podporu manželství stojící výslovně proti petici na podporu manželství osob stejného pohlaví. Šlo o
přímou výzvu k zapojení se do petice. Prezentováno bylo jen jedno názorové stanovisko. Případ nebyl
do konce roku 2018 uzavřen. Rada také postoupila ČNB k posouzení dle jejích kompetencí obchodní
sdělení Provident zaznamenané ve vysílání programu Infokanál Rohatec.
O2 TV s. r. o. / O2TV FREE – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání v roce 2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od
provozovatelů byly poskytnuty nedostatečné informace o evropských, nezávislých a současných dílech
ve vysílání programu O2TV FREE. Rada si proto od provozovatele na základě ustanovení § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala vysvětlení. Po seznámení s vysvětlením Rada upozornila provozovatele na
porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a)–c) zákona o vysílání, neboť nevede řádnou evidenci
vysílaných děl tak, jak předpokládá ustanovení § 47.
O2 TV s. r. o. / O2TV FOTBAL – vysílání 12. srpna 2018 v úseku 15.00–23.00 hodin
K monitoringu byl zvolen program O2TV FOTBAL – sportovní program s nepravidelným, časově
omezeným vysíláním odvislým od aktuálních sportovních událostí, šířený prostřednictvím kabelových
systémů. Provozovatel neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání, a byl proto Radou upozorněn
na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její
vyžádání záznam vysílání.
Obec Hať / INFO HAŤ – vysílání 10. září – 5. října 2018
V rámci širšího monitoringu vysílání před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu byl monitorován
program INFO HAŤ. Kromě informací pro voliče o době a místu voleb a o způsobu hlasování
v komunálních volbách, v jejichž rámci nebyli zmiňováni žádní konkrétní kandidáti či politické strany
apod., nebyly ve vysílání programu INFO HAŤ zaznamenány žádné příspěvky ke komunálním volbám.
Ve vysílání programu INFO HAŤ se také neobjevily žádné informace k senátním volbám, což souviselo
s tím, že obec Hať nespadá do senátního volebního obvodu, kde se v roce 2018 konala volba senátora.
Monitoring obsahu vysílání programu INFO HAŤ nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
OBEC ŠLAPANOV / INFO ŠLAPANOV – vysílání 26.–27. listopadu 2017
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nemohl být proveden v plném rozsahu, neboť
provozovatel vysílání nezapůjčil vyžádaný záznam v kompletním rozsahu. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že nezapůjčil na písemnou výzvu Rady záznam vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické
kvalitě.
Obec Zděchov / ZDĚCHOV INFO – vysílání 19.–20. dubna 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Z hlediska
zákona monitoring odhalil nejasnosti spojené s plněním provozovatelovy povinnosti umožnit divákům
snadný, přímý a trvalý přístup ke stanoveným informacím. Rada rozhodla podle § 137 odst. 1 správního
řádu vyzvat provozovatele k vysvětlení, jakým způsobem plní informační povinnosti vůči divákům
ohledně zveřejňování informací o provozovateli vysílání, kontaktních informací a informace o Radě
jako dozorovém orgánu. S vyjádřením provozovatele se seznámila bez dalších kroků. Druhá výzva
k vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu se týkala informace ve vysílací smyčce programu

ZDĚCHOV INFO, která avizovala výskyt reklam, přestože dle licenčních podmínek nemají být obchodní
sdělení do vysílání zařazována. Rada se s vysvětlením provozovatele seznámila a k dalším krokům již
nepřistoupila.
PROVIZI spol. s r. o. / regionálnítelevize Ústecko – celé vysílání 19. března 2018 a zpravodajství 19.–21.
března a 26.–28. března 2018
Monitoringu byl podroben kontinuální úsek vysílání programu regionálnítelevize Ústecko ze dne 19.
března 2018, a s ohledem na divácké podněty také zpravodajství tohoto programu z období 19.–21.
března a 26.–28. března 2018. V rámci monitoringu bylo zjištěno, že provozovatel do vysílání zařazuje
zpravodajské reportáže, nad nimiž nemá redakční kontrolu, jelikož jejich autorizaci pro vysílání
vykonává subjekt, který si jejich odvysílání na základě smluvního ujednání platí se záměrem vlastní
propagace. Rada upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o
vysílání, dle jehož znění je povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání. Monitoring dále zaznamenal vysílání kulturní
upoutávky, během které nebylo v obraze označení programu. Rada vydala provozovateli upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že porušil
povinnost provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání. V rámci
monitoringu bylo rovněž zjištěno, že u provozovatele absentují některé z povinně zveřejňovaných
údajů, a Rada proto si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení,
jakým způsobem naplňuje povinnost poskytnout divákům programu regionálnítelevize Ústecko
snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název
nebo jméno a identifikační číslo a adresa sídla, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a konečně k informaci o tom,
že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Na základě další komunikace
s provozovatelem mu byla nejprve uložena pořádková pokuta, která mu byla následně po vysvětlení
okolností prominuta. V rámci monitoringu byly také zjištěny nesrovnalosti ohledně zařazení
obchodních sdělení, a Rada si proto vyžádala od provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu
vysvětlení ve věci sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus. Rada
následně uložila provozovateli pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat
Radě vyžádané vysvětlení, a zároveň Rada nadále trvá na podání vysvětlení ohledně zmíněných
sponzorských vzkazů. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. / Infokanály Boršice, Brusné, Březnice, Březová, D. Lhota, Halenkovice,
H. Lhota, Hřivinův Újezd, Hvozdná, Němčice, Neubuz, Ochoz u Tišnova, Podkopná Lhota, Pozlovice,
Prušánky, Racková, Roštín, Rusava, Snovídky, Spytihněv, Traplice, Trnava, Veselá, Vysoké Pole,
Zástřizly, Žlutava – vysílání 14.–15. ledna 2018
V rámci standardního monitoringu byl proveden monitoring kontinuálního úseku vysílání skupiny
kabelových infokanálů provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., které jsou vysílány na základě
jedné licence. Rada zahájila s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam
informační smyčky programu Infokanál Boršice, který nebyl záznamem tohoto programu v odvysílané
podobě. Za přestupek následně Rada uložila pokutu ve výši 10 000 Kč. Rada si dále v souladu s § 137
odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, z jakého důvodu Radě na její
žádost o zapůjčení záznamů všech infokanálů nezaslal záznamy pěti z nich. Provozovatel vysvětlil, že
z různých důvodů tyto infokanály nevysílá. Rada se s věcí seznámila a v rovině možného nezapůjčení
požadovaných záznamů se jí dále nezabývala, avšak případ byl předán k dalšímu řešení Oddělení licenci
a registrací. Rada dále upozornila provozovatele na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil
tím, že u několika infokanálů nedodržel stopáž rotující videotextové smyčky v rozsahu 10–20 minut,
která je stanovena v licenci. Vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu si Rada vyžádala rovněž ke
skutečnosti, že v případě dvou infokanálů provozovatel zapůjčil vždy dvojici záznamů, jejichž obsah byl
totožný, ačkoliv podle licence měla ve dvou monitorovaných dnech proběhnout aktualizace obsahu

vysílání. Po seznámení s vysvětlením provozovatele, ve kterém poukázal na nedostatek nových událostí
v obcích, Rada nepřistoupila v dané věci k dalším krokům. Podle § 137 odst. 1 správního řádu si Rada
dále vyžádala od provozovatele vysvětlení k textovému sdělení v předělu před reklamou ve vysílání
programu Infokanál Halenkovice, že provozovatel nezodpovídá za obsah uvedené reklamy, dále
k rozlišování mezi reklamou a inzercí na Infokanálu Halenkovice a k tomu, jestli jsou tato sdělení
vysílána za úplatu. Provozovatel ve vysvětlení sdělil, že problematický text z vysílání odstranil, a že
reklama je vysílána za úplatu, zatímco inzerce nikoliv. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila
bezprostředně v dané věci k dalším krokům. Na základě poznatků z monitoringu Rada rovněž rozhodla
zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání,
kterého se mohl dopustit tím, že na programu Infokanál Žlutava odvysílal pořad Videokronika IV.
čtvrtletí 2017 bez uvedení označení televizního programu (loga). Přestupek byl v řízení prokázán,
ovšem Rada v souladu s § 43 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky od uložení správního trestu
upustila, neboť vzhledem k závažnosti přestupku Rada považovala samotné projednání věci za
postačující k nápravě vytýkaného stavu.
STAR – MONT Pardubice, s. r. o. / Informační kanál Sezemice a Informační kanál Mladé Buky – vysílání
14.–15. ledna 2018
Při příležitosti monitoringu kontinuálního úseku vysílání bylo zjištěno, že podoba vysílání programu
byla v rozporu s licenčními podmínkami tím, že stopáž textové smyčky měla délku trvání pouze 1:20
minuty, ačkoliv licence předpokládá délku smyčky v rozmezí 15–20 minut, a stopáž videopořadu na
tomtéž záznamu měla délku trvání pouze 15:15 minuty, ačkoliv licence předpokládá délku videopořadu
v rozmezí 30–60 minut. Rada upozornila provozovatele na porušení licenčních podmínek.
Strakonická televize, s. r. o. / Strakonická televize (STTV) – vysílání 25.–26. března
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Od
provozovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, zda na písemnou výzvu
Rady zapůjčil záznamy všech pořadů a dalších částí vysílání programu, protože zapůjčený záznam
neobsahoval reprízu zpravodajství z 11. týdne roku 2018, ačkoli licenční podmínky programu stanovují,
že součástí vysílání je i repríza obrazového vysílání z předchozího týdne. Zároveň bylo od provozovatele
vyžádáno vysvětlení ohledně způsobu, jakým umožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Věc nebyla ke
konci roku 2018 uzavřena. S provozovatelem bylo dále zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, protože ve vysílání programu neuváděl označení
televizního programu (logo). V řízení o přestupku se vyjasnilo, že problém nespočíval v absenci loga ve
vysílání, ale v chybě při ukládání záznamu vysílání bez loga, nicméně věc nebyla uzavřena do konce
roku 2018.
TELEVIZE HBin, družstvo / TELEVIZE HBin – vysílání 4.–5. března 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu TELEVIZE HBin bezprostředně nepřinesl
poznatky o žádném problému z hlediska zákona nebo licence v obsahu vysílání, avšak v souladu s § 137
odst. 1 správního řádu si Rada vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, jakým způsobem plnil
informační povinnost vůči divákům programu TELEVIZE HBin, pokud jde o informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, která patří mezi povinně zveřejňované základní
údaje podle zákona o vysílání. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že chybějící informaci umístil na
internet, avšak kontrola ukázala, že provozovatel chybně deklaroval Radu pouze jako orgán dohledu
nad audiovizuálními mediálními službami na vyžádání, nikoliv nad provozováním televizního vysílání.
Rada proto upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání.
Televize Přerov s. r. o. / Televize Přerov – vysílání 4.–5. března 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání vedl k upozornění provozovatele vysílání na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že porušil povinnost
provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání.

T-Mobile Czech Republic a. s. / Magenta – vysílání 31. srpna 2018
Po provedeném monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Magenta bylo nutné
vyjasnit některé věci. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele
vysílání vysvětlení k menší délce programové smyčky, než je licencí předpokládaná délka 4–12 hodin,
a dále si vyžádala vysvětlení, jakým způsobem provozovatel plnil informační povinnosti vůči divákům
programu Magenta, pokud jde o základní údaje o provozovateli televizního vysílání, kontaktní
informace a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
TV Osoblaha s. r. o. / INFOkanál TV Osoblaha – vysílání 22.–23. dubna 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
Vlastimil Němec / Infokanál Rašovice – vysílání 29.–30. října 2017
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
Západočeská kabelová televize s. r. o. / ZKTV – vysílání 22.–23. dubna 2018
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu ZKTV nepřinesl poznatky o žádném
porušení zákona či licence. Rada se seznámila s výsledky monitoringu bez dalších kroků.
ZZIP s. r. o. / Městský informační program (MIK, PIK) – vysílání 26.–27. března 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Od
provozovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, zda na písemnou výzvu
Rady zapůjčil záznamy všech pořadů a dalších částí vysílání programu, včetně premiéry vysílacího
bloku, který měl být dle znění licenčních podmínek premiérově odvysílán 27. března 2018. Dále bylo
od provozovatele vyžádáno vysvětlení, zda se oznámení sponzora pořadu Elitní fáze kvalifikace
Mistrovství Evropy do 17 let vztahovalo k zpravodajskému pořadu Olomoucký magazín, vzhledem
k faktu, že zpravodajské pořady není ze zákona možné sponzorovat. Po seznámení s vysvětlením
provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.

Vysílání prostřednictvím družice
AMC Networks Central Europe s. r. o. / SPORT2 – vysílání 25. října 2017 v úseku 10:00–22:00 hodin
Poznatky z monitoringu kontinuálního vysílání programu SPORT2 šířeného prostřednictvím družice
vedly Radu k tomu, aby si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání
vysvětlení druhu jednoho z odvysílaných obchodních sdělení. Provozovatel vysvětlil, že nedopatřením
bylo sdělení sponzora programu Šport.sk odvysíláno bez označení, a informoval o provedených
opatřeních k nápravě. Rada se s vysvětlením seznámila a nepřistoupila k dalším krokům.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / C8 – vysílání 1. listopadu 2017 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu C8, který je vysílán na základě licence udělené v ČR
a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se
s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Zkurvená
noc, 16. listopadu 2017 od 18:25 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání filmu Zkurvená noc a vydala
provozovateli upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se
dopustil tím, že pořad obsahoval (před 22. hodinou) vulgarismy či 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Prokletí
domu slunečnic, 25. listopadu 2017 od 18:20 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu a upozornila provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, kterého se provozovatel dopustil
odvysíláním pořadu, který pracoval s motivy výrazného napětí, strachu a pocitu všeobecného akutního
ohrožení, čímž se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / Film+ – vysílání 15. ledna 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Film+, který je vysílán na základě licence udělené
v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se
s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / Spektrum – vysílání 24. ledna 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada neshledala
žádné porušení zákona nebo licence. S předloženou analýzou se seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL HUNGARY – The Cave, 17. února 2018 od 9:45
hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala odvysíláním filmu, který obsahoval děsivé a násilné scény
útoků netvorů, jež měly potenciál způsobit zejména u dětských diváků traumatickou reakci v podobě
trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod., případně mohly být spouštěčem vzniku závislosti na
nepřímém násilí a následně zvýšení agresivního chování. Rada upozornila provozovatele na porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona o
vysílání.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / FILM CAFE ROMANIA – vysílání 28. února 2018 v úseku 12:00–
24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu FILM CAFE ROMANIA, který je vysílán na základě
licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / TV Paprika (Rumunsko a Moldávie) – vysílání 28. února 2018
v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu TV Paprika určeného pro Rumunsko a Moldávii,
který je vysílán na základě licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o
žádném porušení zákona či licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL RU – vysílání 24. srpna 2018 v úseku 10:00–
22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu AMC CHANNEL RU, šířeného prostřednictvím
družice na základě licence udělené v ČR, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada
se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.

AMC Networks Central Europe s. r. o. / SUNDANCE TV PE – vysílání 24. srpna 2018 v úseku 10:00–22:00
hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu SUNDANCE TV PE, šířeného prostřednictvím družice
na základě licence udělené v ČR, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se
s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
AMC Networks Central Europe s. r. o. / MINIMAX CHANNEL HUNGARY – vysílání 5. října 2018 v úseku
12:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu, který je vysílán v Maďarsku na základě licence udělené
v ČR, byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Z hlediska zákona monitoring odhalil
nejasnosti spojené s plněním provozovatelovy povinnosti umožnit divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k povinně zveřejňovaným informacím o provozovateli, ke kontaktním informacím a k informaci
o Radě jako kontrolním orgánu. Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyzvala provozovatele o
podání vysvětlení, jakým způsobem tuto povinnost plní, a proč jsou na webu www.minimax.hu
uvedeny kontakty na maďarskou společnost AMC Networks Central Europe Kft. a na maďarský
kontrolní orgán – Národní mediální a komunikační autoritu NMHH. Případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
MTV NETWORKS s. r. o. / Paramount Comedy – vysílání 1. listopadu 2017 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Paramount Comedy, který je vysílán na základě
licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS s. r. o. / Prima Comedy Central – zpřístupňování televizního vysíláním osobám se
sluchovým a zrakovým postižením v roce 2017
V rámci širšího monitoringu zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým
postižením v roce 2017 byl monitorován také program Prima Comedy Central. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona o vysílání, protože na programu Prima
Comedy Central neopatřil alespoň 15 % odvysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro
osoby se sluchovým postižením. Provozovatel opatřil skrytými či otevřenými titulky pro osoby se
sluchovým postižením 11 % odvysílaných pořadů.
MTV NETWORKS s. r. o. / MTV Hits International – vysílání 22. ledna 2018 v úseku 9:00–21:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu MTV Hits International, který je vysílán na základě
licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS s. r. o. / VH 1 Classic European – vysílání 22. ledna 2018 v úseku 9:00–21:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu VH 1 Classic European, který je vysílán na základě
licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či
licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS / Prima Comedy Central – zpřístupňování vysílání pro osoby se zrakovým postižením
v období 7. května – 8. června 2018
Cílem monitoringu bylo vyhodnotit kvalitativní stránku naplňování povinnosti zpřístupňovat vysílání
pro osoby se zrakovým postižením, uložené ustanovením § 32 odst. 2 zákona o vysílání. Rada si od
provozovatele vyžádala přehled pořadů zpřístupněných pro osoby se zrakovým postižením z období 7.
května – 8. června 2018, z nějž byly vybrány pořady, které byly ve spolupráci s Nadačním fondem
Mathilda podrobeny analýze. Způsob zpřístupnění byl analyzován u epizod seriálů Průměrňákovi a
Nová holka, které provozovatel zpřístupnil formou audiopopisů obsažených v druhotné zvukové stopě.
Analýza přinesla poznatky, že kvalita audiopopisů byla na velmi dobré úrovni a analyzované pořady

bylo možné považovat za zpřístupněné pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Po seznámení
s analýzou Rada rozhodla seznámit se závěry provozovatele vysílání.
MTV NETWORKS s. r. o. / MTV Rocks International – vysílání 15. června 2018 v úseku 12:00–22:00
hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání hudebního televizního programu zaměřeného na světovou
rockovou a alternativní hudební produkci MTV Rocks International, šířeného prostřednictvím družice
na základě licence udělené v ČR, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se
s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS s. r. o. / Nickelodeon – vysílání 15. června 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Nickelodeon, který je vysílán na základě licence
udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice, nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence.
Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS s. r. o. / RTL Spike – vysílání 12. července 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Dle analýzy byly
ve sledovaném úseku odvysílány upoutávky na pořady programu Comedy Central, během nichž na
obrazovce absentovalo logo programu, jehož uvádění je povinné kromě úseků s vysíláním reklamy a
teleshoppingu. Rada se rozhodla podle § 137 odst. 1 správního řádu vyzvat provozovatele o podání
vysvětlení. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že upoutávky na vlastní program považuje za vlastní
propagaci, a tudíž za jednu z forem reklamy. Z toho důvodu v dotyčných případech logo neuvedl. Rada
se s vyjádřením provozovatele seznámila bez dalších kroků.
MTV NETWORKS s. r. o. / NICK TOONS – vysílání 12. července 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Analýza ukázala,
že se ve vysílání vyskytly upoutávky, během nichž na obrazovce absentovalo logo programu, jehož
uvádění je povinné kromě úseků s vysíláním reklamy a teleshoppingu. Rada se rozhodla podle § 137
odst. 1 správního řádu vyzvat provozovatele k podání vysvětlení. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že
upoutávky na vlastní program považuje za vlastní propagaci, a tudíž za jednu z forem reklamy. Proto
v jejich průběhu logo neuvedl. Rada se s vyjádřením provozovatele seznámila bez dalších kroků.
Regionální televize s. r. o. / regionalnitelevize.cz – vysílání 9. února 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / DISNEY CHANNEL (Polsko) – vysílání 15.
června 2018 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Z hlediska
zákona monitoring odhalil nejasnosti spojené s plněním provozovatelovy povinnosti umožnit divákům
snadný, přímý a trvalý přístup k informacím. Rada rozhodla podle § 137 odst. 1 správního řádu požádat
provozovatele o podání vysvětlení, jakým způsobem plní informační povinnosti vůči divákům ohledně
zveřejňování informací o provozovateli vysílání, kontaktních informací a informace o Radě jako
dozorovém orgánu. S vyjádřením provozovatele se Rada seznámila bez dalších kroků.
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / DISNEY CHANNEL (Rumunsko, Bulharsko)
– vysílání 15. června 2018 v úsecích 12:00–19:00 hodin a 20:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Z hlediska
licenčních podmínek monitoring odhalil nejasnosti spojené s hlavním jazykem vysílání, kterým měla
být rumunština, avšak zkoumaný úsek obsahoval i pasáže v anglickém jazyce. Rada rozhodla podle §
137 odst. 1 správního řádu požádat provozovatele o podání vysvětlení, podle jakého časového

schématu zařazuje do vysílání programu rumunský dabing. S vyjádřením provozovatele se seznámila
bez dalších kroků.

Vysílání prostřednictvím kabelových systémů a pozemní vysílání
Jaroslav Heindl / TV FOCUS – vysílání 9.–10. července 2018
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Analýza odhalila
problematické momenty z hlediska zákona i licenčních podmínek. Provozovatel byl Radou upozorněn
na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že v rámci vysílací smyčky
zařadil obchodní sdělení propagující Blackhole Gym, které naplňovalo definiční znaky reklamy, ale
nebylo ve vysílání rozeznatelné a zřetelně oddělené od ostatních částí. Rada rovněž přistoupila
k upozornění na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona o vysílání, podle něhož čas vyhrazený reklamě
a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12
minut. Provozovatel ve sledovaném úseku vysílání opakovaně překročil přípustný limit, a to v průběhu
liché hodiny smyčky, v níž vysílal 14 minut a 3 vteřiny reklamy. Podle § 137 odst. 1 správního řádu Rada
vyzvala provozovatele k vysvětlení, z jakého důvodu do vysílání nezařadil premiéru zpravodajské
relace, jak uvádějí licenční podmínky k programu, a jakým způsobem proběhlo zadání prezentace
služeb a slevových akcí KT Kadaň (zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo obdobnou protihodnotu).
Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

Vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
Československá filmová společnost, s. r. o. / WAR svět válek – vysílání 15. srpna 2018 v úseku 10:00–
22:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu WAR svět válek šířeného prostřednictvím
kabelových systémů a družice nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se
s výsledky monitoringu seznámila bez dalších kroků.
DONEAL, s. r. o. / JOJ Cinema – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání v roce 2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od
provozovatelů byl zaznamenán informační deficit ve výkazu tvorby za program JOJ Cinema. Rada si
proto od provozovatele na základě ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala vysvětlení.
Provozovatel v rámci vysvětlení údaje doplnil. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším
krokům.
DONEAL, s. r. o. / JOJ Cinema – vysílání 9. února 2018 v úseku 10:00–20:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
DONEAL, s. r. o. / JOJ Cinema – vysílání 13. července 2018 od 18:25 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Od provozovatele bylo podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádáno vysvětlení ohledně obsahu záznamu, který zaslal Radě na její výzvu. Dodaný
nosič sice obsahoval záznam programu v průvodním dopise identifikovaného jako JOJ Cinema, ale jeho
obsah neodpovídal jeho licenčním podmínkám. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
EFB NETWORK s. r. o. / UP NETWORK – vysílání 2. března 2018 v úseku 14:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada neshledala
žádné porušení zákona nebo licence. S předloženou analýzou se seznámila bez dalších kroků.

Magical roof s. r. o. / JOJ Cinema+1 – vysílání 9. února 2018 v úseku 11:00–21:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
TV FASHION s. r. o. / FASHION TV (Czech & Slovak) – vysílání 1. října 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak)
bezprostředně nepřinesl poznatky o žádném problému z hlediska zákona nebo licence v obsahu
vysílání, avšak v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu si Rada vyžádala od provozovatele vysílání
vysvětlení, jakým způsobem provozovatel plnil informační povinnosti vůči divákům programu FASHION
TV (Czech & Slovak), pokud jde o základní údaje o provozovateli televizního vysílání, kontaktní
informace a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

Vysílání prostřednictvím družice a zvláštních přenosových systémů
RFE/RL, Inc., odštěpný závod / Nastojaščeje vremja (Current Time) – vysílání 7. září 2017
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu Nastojaščeje vremja (Current Time), který je vysílán
na základě licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím družice a zvláštních přenosových systémů,
bezprostředně nepřinesl poznatky o porušení zákona nebo licence, avšak Rada si od provozovatele
v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání
došlo k prezentaci hotelového komplexu Kvareli Edem v rámci pořadu Žďom v gosti s Zurabom Dvali.
Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / ŠLÁGR TV – vysílání 5. března 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Po provedeném monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Rada upozornila
provozovatele na porušení licenčních podmínek, respektive základní programové specifikace
programu ŠLÁGR TV, podle které se jedná o program výhradně teleshoppingový, neboť vysílání
obsahovalo videoklip prezentovaný jako rubrika Písničky na přání s Richardem Langerem, který
nenaplňoval charakteristiku teleshoppingu ve smyslu zákona o vysílání, jelikož obsahově nesměřoval
k přímé nabídce zboží či služeb. Rada rovněž vyzvala provozovatele podle § 7a odst. 4 a 5 zákona o
regulaci reklamy provozovatele jako šiřitele obchodních sdělení Slon pomáhá, která byla zaznamenána
ve vysílání, ke sdělení osoby, která si u něj šíření těchto obchodních sdělení objednala, a ke sdělení
zadavatele a zpracovatele těchto obchodních sdělení.

Vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice a pozemní vysílání
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a. s. / Brno TV – vysílání 19. září 2018 v úseku 12:00–24:00
hodin
V rámci monitoringu kontinuálního úseku vysílání byly odhaleny nesrovnalosti z hlediska dodržení
licence a Rada rozhodla zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení licenčních
podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že v předmětném vysílání nebyly dodržovány jednotlivé bloky
vysílání tak, jak je uvedeno v licenčních podmínkách, a do bloků nebyly zařazeny pořady mající tyto
bloky tvořit, zejména zpravodajské vstupy, publicistika atd. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
Magical roof s. r. o. / JOJ Family, JOJ Cinema +1 – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání v roce
2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od
provozovatelů byly zaznamenány nesrovnalosti či nejasnosti ve výkazu tvorby za programy JOJ Cinema
+1 a JOJ Family. Rada považovala za nezbytné vyžádat si od provozovatele na základě ustanovení § 137

odst. 1 správního řádu k výkazům vysvětlení. Zatímco s vysvětlením k výkazu za programu JOJ Cinema
+1 se Rada seznámila bez dalších kroků, k problematickým aspektům výkazu za program JOJ Family
Rada adresovala provozovateli v průběhu roku postupně celkem pět výzev k vysvětlení, a vzhledem
k váznoucí komunikaci ze strany provozovatele přikročila také k pořádkové pokutě ve výši 5 000 Kč.
Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
Magical roof s. r. o. / JOJ Family – Poldové v akci, 15. května 2018 od 9:10 hodin, 16. května 2018 od
9:10 hodin, 17. května 2018 od 9:10 hodin a 18. května 2018 od 9:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci analýzy zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením a
rozhodla vyzvat provozovatele v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu k podání vysvětlení, z jakého
důvodu vykázal pořady jakožto zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím
audiopopisů, ačkoliv tyto pořady žádné audiopopisy neobsahovaly. Případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
Magical roof s. r. o. / JOJ Family – vysílání 24. srpna 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
S provozovatelem bylo zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení podmínek licence programu
JOJ Family, kterého se mohl dopustit tím, že ve vysílání programu ze dne 24. srpna 2018 od 10:00 do
22:00 hodin nezařadil zpravodajské pořady Noviny ve 12, Noviny v 17 a dále blok Publicistika, které
mají být dle licenčních podmínek zařazeny v pátečním vysílání v konkrétně stanoveném čase, tj. Noviny
ve 12 od 12:00 hodin, Noviny v 17 od 17:00 hodin a Publicistika od 17:30 hodin. V reakci na zahájení
řízení požádal provozovatel o změnu licenčních podmínek programu. Případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.

Vysílání prostřednictvím kabelových systémů, družice a zvláštních přenosových systémů a pozemní
vysílání
Seznam.cz TV, s. r. o. / Seznam.cz TV – vysílání 6. března 2018 v úseku 14:00–24:00 hodin
Na základě monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Seznam.cz TV Rada považovala
za potřebné vyjasnit některé zaznamenané aspekty. Rada si v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byla do pořadu
Kam to bude? zahrnuta prezentace automobilu, dále na základě jakého smluvního ujednání byla do
pořadu Sport zahrnuta vizuální prezentace fotbalové počítačové hry včetně prvoplánové vizuální
prezentace loga obchodní společnosti, která ji produkuje, a rovněž o vysvětlení, jakým způsobem plnil
provozovatel informační povinnosti vůči divákům programu Seznam.cz TV, pokud jde o základní údaje
o provozovateli televizního vysílání, kontaktní informace a informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada. Po seznámení s vysvětlením ohledně obsahu pořadu Sport
Rada vysvětlení akceptovala bez dalších kroků. Pokud jde o povinně zveřejňované informace,
provozovatel ve vysvětlení uvedl, že část zákonem vyžadovaných informací pro interní opomenutí
v době monitoringu nezveřejnil, avšak zároveň informoval o nápravě. Kontrolou bylo ověřeno, že
povinné informace provozovatel skutečně zveřejnil v plné šíři. Vzhledem k tomu, že provozovatel své
pochybení napravil, Rada věc uzavřela bez dalšího postupu.

Vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a pozemní vysílání
Stanice O, a. s. / Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres – zpřístupňování televizního vysíláním osobám se
sluchovým a zrakovým postižením v roce 2017
V rámci širšího monitoringu zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým
postižením v roce 2017 byly monitorovány také programy Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres. Rada
upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona o vysílání, protože na

programech Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby
se zrakovým postižením. Provozovatel pro osoby se zrakovým postižením nezpřístupnil žádné pořady.

Vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
HBO Europe s. r. o. / HBO (Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina,
Makedonie) – vysílání 12. března 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu HBO určeného pro Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii, který je vysílán na
základě licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím mezinárodních soukromých telekomunikačních
okruhů a prostřednictvím dálkového přístupu – internetu. S ohledem na poznatky z monitoringu si
Rada v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, jakým
způsobem plní informační povinnosti vůči divákům programu spočívající v umožnění přímého a
trvalého přístupu diváků k informacím o provozovateli televizního vysílání a údajům umožňujícím
rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a ve zveřejnění informace o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Provozovatel vysvětlil, že dané informace jsou
k dispozici na lokálních internetových stránkách HBO Adria, což bylo také ověřeno. Rada proto po
vysvětlení nepřistoupila k dalším krokům.
HBO Europe s. r. o. / HBO (Maďarsko) – vysílání 12. března 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu HBO určeného pro Maďarsko, který je vysílán na
základě licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, nepřinesl
poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších
kroků.
HBO Europe s. r. o. / HBO (Polsko) – vysílání 12. března 2018 v úseku 12:00–24:00 hodin
Monitoring kontinuálního úseku vysílání programu HBO určeného pro Polsko, který je vysílán na
základě licence udělené v ČR a šířen prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, nepřinesl
poznatky o žádném porušení zákona či licence. Rada se s výsledky monitoringu seznámila bez dalších
kroků.
S&P Broadcasting a. s. / Mňau TV – evropská, nezávislá a současná díla ve vysílání v roce 2017
V rámci kontroly naplňování požadavků §§ 42–44 zákona o vysílání, které stanoví kvóty pro zastoupení
evropské nezávislé a současné tvorby v televizním vysílání, za rok 2017 na základě podkladů od
provozovatelů byly zaznamenány nesrovnalosti ve výkazu tvorby za program Mňau TV. Rada se na
provozovatele v průběhu roku 2018 v dané věci celkem pětkrát obrátila s výzvou k vysvětlení podle §
137 odst. 1 správního řádu a vzhledem k váznoucí komunikaci ze strany provozovatele také třikrát
přikročila k uložení správní pokuty, vždy ve výši 5 000 Kč. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
S&P Broadcasting a. s. / Vau TV – vysílání 13. ledna 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nemohl být proveden, neboť provozovatel vysílání
nezapůjčil vyžádaný záznam. Rada s provozovatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že nezapůjčil Radě vyžádaný
záznam vysílání. V přestupkovém řízení ovšem vyšlo najevo, že příčinou nezapůjčení záznamu bylo, že
provozovatel se opozdil se zahájením vysílání po udělení licence, na které je zákonná lhůta. Řízení ve
věci nezapůjčení vyžádaného záznamu bylo proto zastaveno, avšak Rada upozornila provozovatele na
porušení § 12 odst. 6 zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že nezahájil vysílání do 360 dnů od
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.

S&P Broadcasting a. s. / Mňam TV – vysílání 31. ledna 2018 v úseku 10:00–22:00 hodin
Na základě monitoringu obsahu kontinuálního úseku vysílání programu Mňam TV šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst.
7 písm. a) a c), zákona o vysílání, tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a
trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, ke kontaktním informacím a
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada dále
upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, kterého se dopustil
tím, že během monitorovaného úseku opakovaně vysílal sponzorský vzkaz sponzora programu (nikoliv
sponzora pořadu) Deltech bezprostředně před začátkem pořadu, bezprostředně po ukončení pořadu
a v průběhu vysílání pořadu, což zákon neumožňuje. Na základě monitoringu Rada také považovala za
potřebné vyjasnit způsob oddělování teleshoppingových bloků od ostatního obsahu vysílání a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 správního řádu vyzvala provozovatele k vysvětlení této věci. Po
seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
S&P Broadcasting a. s. / Mňau TV – vysílání 15. března 2018 v úseku 12:00–16:00 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání nepřinesl poznatky o žádném porušení zákona nebo
licence. Rada se seznámila s monitoringem bez dalších kroků.
S&P Broadcasting a. s. / Mňam TV – Veget s Klárkou, 5. dubna 2018 od 7:00, 7:12, 14:00 a 14:12 hodin;
Tetovaný chef, 5. dubna 2018 od 7:50 a 10:20 hodin, 9. dubna 2018 od 7:50 a 10:20 hodin; Chlap za
plotnou, 9. dubna 2018 od 7:00 a 14:00 hodin
Rada se pořady zabývala v rámci screeningu. Provozovatel byl upozorněn na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona o vysílání, protože odvysílal pořady s umístěním produktu, které byly jakožto pořady
obsahující umístění produktu označeny pouze na svém začátku, nikoli už na konci, a diváci tak mohli
být uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů.

Vysílání obchodních sdělení: reklama, označení sponzora, teleshopping
Vysílání obchodních sdělení v roce 2018: reklama, označení sponzora a teleshopping
období

reklamní spoty

označení sponzora

teleshopping

leden

677

388

83

únor

537

350

58

březen

897

430

97

duben

1 086

388

88

květen

882

376

87

červen

737

376

92

červenec

602

233

87

srpen

576

273

23

září

829

431

61

říjen

966

474

66

listopad

1 053

508

36

prosinec

794

408

46

celkem

9 636

4 635

824

V roce 2018 byla v rámci systematických kontrol všech premiér provedena kontrola 9 636 reklamních
spotů, 4 635 označení sponzora a 824 teleshoppingových spotů na programech ČT1, ČT2, ČT24, ČT
sport, ČT Art / ČT :D, NOVA, NOVA 2, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Prima, Prima COOL, Prima
ZOOM, Prima love, Prima MAX, Prima KRIMI, O (Óčko), Óčko STAR, Mňam TV, Televize Barrandov, KINO
BARRANDOV, BARRANDOV PLUS, BARRANDOV NEWS, Nickelodeon, Nick Jr., Prima Comedy Central,
Retro Music Television, AXN, Cartoon Network, CS Film, CS Mini, DISNEY CHANNEL, FilmBox, JOJ
Cinema, JOJ Family, kinoSvět, National Geographic, POWER TV, Rebel, RELAX, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2,
TUTY, WAR svět válek, Film+, Minimax, Spektrum, Sport 1, Sport 2, Markíza International,
regionalnitelevize.cz, Seznam.cz TV. Celkem tedy bylo monitorováno 15 095 premiér obchodních
sdělení všech kategorií. Je vhodné poznamenat, že pokud jde o teleshopping, kontrola premiér se týká
klasických teleshoppingových spotů, nikoliv tzv. souvislých teleshoppingových bloků o délce 15 minut
a více (ve smyslu § 50 odst. 6 zákona o vysílání), které mohou být vysílány nad rámec časových omezení
pro reklamu a teleshopping. Obsah těchto bloků je monitorován v rámci standardních forem
monitoringu, jako je monitoring obsahu kontinuálních úseků vysílání programů, monitoring na základě
screeningu, monitoring na základě stížností atd., případně v rámci monitoringu se specifickým
zacílením, jakým byl v roce 2018 např. souhrnný monitoring soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků.
V následujícím přehledu monitoringu obchodních sdělení jsou zachyceny případy projednávané Radou
v průběhu roku 2018 v chronologickém řazení podle doby jejich vysílání. Přehled obsahuje především
záznamy o analýzách konkrétních obchodních sdělení, které vyplynuly z pravidelných měsíčních
kontrol premiér obchodních sdělení. Z celkového objemu premiér podle reklamních dat byla
provedena analýza u 26 případů, které Rada projednávala na svých zasedáních v roce 2018. Kromě
toho byl systematicky prováděn také monitoring hlasitosti obchodních sdělení. Do tohoto souhrnu jsou
zařazeny také případy ze závěrečných měsíců roku 2017, které byly Radou projednány až v rámci roku
2018. Naopak některé výstupy monitoringu obchodních sdělení ze závěru roku 2018, zejména
z periodických analýz za měsíce říjen až prosinec 2018, budou Radou projednávány až v rámci roku
2019, přičemž záznamy o nich budou součástí výroční zprávy za příští rok. Další případy analýz

obchodních sdělení vyplynuly z jiných větví monitoringu, tj. z monitoringu kontinuálních úseků vysílání,
cíleného monitoringu obvykle primárně zaměřeného na jiné jevy než obchodní sdělení a monitoringu
na základě diváckých podnětů. Z těchto případů jsou do následujícího souhrnu zahrnuty ty, kterými se
Rada zabývala nad rámec shledání bezproblémovosti z hlediska zákona při posouzení případu.

Patron ca, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ, 5.
března 2017 od 18:27:25 hodin na programu ČT1
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla požádat o stanovisko Státní ústav pro
kontrolu léčiv. Rada se seznámila se zaslaným stanoviskem bez dalších kroků.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – blok reklamy vysílaný 4. září 2017 v úseku 14:03–
14:06 hodin
Případem se Rada zabývala na základě monitoringu formou screeningu. Rada upozornila provozovatele
na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal blok
reklamy, který po skončení nebyl zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky oddělen od ostatních částí vysílání.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – reklama Náš průmysl, 13. září 2017 od 12:33:48
a od 16:33:40hodin, 19. září 2017 od 16:31:38 a od 20:33:08 hodin, 28. září 2017 od 12:34:34 a od
16:34:34 hodin
Případem se Rada zabývala na základě monitoringu formou screeningu. Rada si v souladu s § 137 odst.
1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysílání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání
byla v pořadu Náš průmysl prezentována energetická společnost CENTROPOL ENERGY. Z vysvětlení
provozovatele vyplynulo, že titul Náš průmysl není pořadem, jak se jevil, ale obchodním sdělením –
reklamou. Protože v tom případě vyvstaly nejasnosti ohledně snadné rozeznatelnosti a způsobu
oddělení této reklamy od ostatního obsahu vysílání, Rada nejprve vyzvala provozovatele v souladu s §
137 odst. 1 správního řádu k vysvětlení těchto věcí, a když vysvětlení nepřineslo uspokojivé informace,
Rada přistoupila k upozornění provozovatele na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o
vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal titul Náš průmysl, který nebyl snadno a jednoznačně
rozeznatelný jako reklama.
TV Nova s. r. o. / NOVA – 14. září 2017
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Everyday+, které bylo odvysíláno dne 14. září
2017 v čase 9:12:53 hodin na programu NOVA, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
Johnson & Johnson, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Olynth HA, 25. září 2017 od
6:07:32 hodin na programu Film+
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla požádat o stanovisko Státní ústav pro
kontrolu léčiv. Rada se seznámila se zaslaným stanoviskem bez dalších kroků.
kinoSvět / Československá filmová společnost, s. r. o. – říjen 2017
Rada se v rámci aktivního screeningu v měsíci říjnu 2017 zaměřila na program kinoSvět s důrazem na
možnou přítomnost zdravotních tvrzení v pořadu Vědmy radí. Screening byl kromě toho zaměřen na
komplexní posouzení vysílání ve vztahu k zákonům o vysílání a o regulaci reklamy, přičemž nebylo
shledáno žádné porušení zákona. Rada se tedy seznámila s výsledky screeningu bez dalšího.
RELAX / TP Pohoda s. r. o. – říjen 2017
Rada se v rámci aktivního screeningu v měsíci říjnu 2017 zaměřila na program RELAX s důrazem na
možnou přítomnost zdravotních tvrzení v pořadu Vědmy radí. Screening byl kromě toho zaměřen na

komplexní posouzení vysílání ve vztahu k zákonům o vysílání a o regulaci reklamy, přičemž nebylo
shledáno žádné porušení zákona. Rada se tedy seznámila s výsledky screeningu bez dalšího.
TEREZIA COMPANY s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – 21. října 2017
V rámci monitoringu bylo zjištěno obchodní sdělení s motivem TEREZIA REISHI, odvysílané dne 21. října
2017 v čase 12:45:09 hodin na programu NOVA. Rada zahájila se zadavatelem obchodního sdělení,
společností JRP Enterprise, s. r. o., řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona o regulaci
reklamy, kde je stanoveno, že reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk
stravy“. Po prozkoumání věci v řízení o přestupku se prokázalo, že k přestupku za strany zadavatele
nedošlo, a Rada řízení zastavila bez dalšího.
TV Nova s. r. o. / NOVA – 28. října 2017
V rámci monitoringu bylo zjištěno obchodní sdělení s motivem BOSCH, které bylo odvysíláno 28. října
2017 v čase 9:51:07 hodin na programu NOVA. Rada požádala předpokládaného zadavatele
obchodního sdělení, společnost Telemarketing International s. r. o., podle § 137 odst. 1 správního řádu
o podání vysvětlení, neboť není zřejmé, zda se v případě předmětného obchodního sdělení jedná o
oznámení o sponzorování pořadu, nebo o oznámení o sponzorování programu (texty: „Tento pořad...“,
„SPONZOR PROGRAMU“; zvuková složka: „Tento pořad...“). Provozovatel následně vysvětlil, že se
jednalo o chybu zodpovědné osoby, která se projevila v jednom odvysílání výše zmíněného
obchodního sdělení, přičemž Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení a seznámila se
s poskytnutým vysvětlením bez dalšího.
Vetrisol, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – 3. listopadu 2017
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Happy Imun, které bylo odvysíláno dne 3.
listopadu 2017 v čase 19:55:40 na programu Prima, a rozhodla se se zadavatelem, společností Vetrisol,
s. r. o., zahájit řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy, dle čl. 7
odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině
nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji
nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy. Z obsahu předmětného
obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci.
V obchodním sdělení je dívka sužována příznaky nemoci (užívání kapesníku při kýchání). Ohrožení
nemocí je symbolicky zpodobněno postavou šotka Nemocníčka, který dívku napadl. Přípravek Happy
Imun, opět symbolicky ztvárněný, ale nabídne štít, po jehož užití dochází u dívky k úlevě (vyléčená
odhazuje kapesník a raduje se spolu se svou maminkou). Proces úlevy – vyléčení je pak symbolicky
završen i rozkvetením stromu nad postavičkami. To vše je doprovázeno tvrzením „Happy Imun.
Imunitní štít pro celou rodinu“, které obrazové a verbální vyznění obchodního sdělení doplňuje a
utvrzuje v účincích přípravku na imunitu a potažmo zdraví. Řízení o přestupku nebylo ukončeno.
ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / ŠLÁGR TV – 15. listopadu 2017
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem COOL CREDIT, které bylo odvysíláno dne 15.
listopadu 2017 v čase 6:24:51 hodin na programu ŠLÁGR TV, a postoupila jej České národní bance
k posouzení, zda obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru. Dále se věcí nezabývala.
NATURVITA, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – 18. listopadu 2017
Během pravidelného monitoringu bylo zachyceno obchodní sdělení s motivem BIOSIL plus, které bylo
odvysíláno 18. listopadu 2017 v čase 13:41:00 hodin na programu NOVA. Rada požádala
předpokládaného zadavatele obchodního sdělení, společnost NATURVITA, a. s., podle § 137 odst. 1
správního řádu o podání vysvětlení, respektive doložení existence výzkumu, který je v uvedeném
obchodním sdělení citován („Náš BIOSIL plus nejenom vlasy udržuje, ale i zlepšuje, což podle nedávného
průzkumu potvrdilo 73 procent zákaznic, které měly potíže s lámáním a třepením vlasů.“) a výsledky

plynoucí z tohoto šetření graficky znázorněny. Následně se Rada seznámila s poskytnutým vysvětlením
bez dalšího.
TV Nova s. r. o. / NOVA – 27. listopadu 2017
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Provident, které bylo odvysíláno dne 27. listopadu
2017 v čase 6:53:31 hodin na programu NOVA, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
S&P Broadcasting a. s. / Mňam TV – 14. prosince 2017, 20:00–22:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Mňam TV provozovatele S&P Broadcasting a. s. ze dne 14. prosince 2018, 20:00–22:00 hodin.
Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení
byly v souladu se zákonem.
Mediashop GmbH (zadavatel obchodního sdělení) – 18. prosince 2017
Během monitoringu bylo zaregistrováno obchodní sdělení s motivem Livington PRIME, které bylo
odvysílané dne 18. prosince 2017 v čase 11:14:50 na programu Nova Cinema. Rada požádala
předpokládaného zadavatele obchodního sdělení, společnost Mediashop GmbH, podle § 137 odst. 1
správního řádu o podání vysvětlení, jakým způsobem je možné dobíjet akumulátor, kterým je poháněn
vysavač Livington PRIME, respektive zda je možné akumulátor dobíjet i bez nabíjecí základny, která je
v předmětném obchodním sdělení zobrazena. Rada se posléze seznámila s vysvětlením zadavatele,
přičemž se rozhodla zahájit se zadavatelem řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním předmětné reklamy, respektive
teleshoppingu, neboť se může jednat o nekalou obchodní praktiku podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1
k tomuto zákonu. Řízení o přestupku nebylo ukončeno.
Stanice O, a. s. / Óčko STAR – 23. prosince 2017, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Óčko STAR provozovatele Stanice O, a. s., ze dne 23. prosince 2017, 20:00–21:00 hodin. Skutečnost, že
se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly v souladu
se zákonem.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – 23. prosince 2017, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
RELAX provozovatele TP Pohoda s. r. o. ze dne 23. prosince 2017, 20:00–21:00 hodin. Skutečnost, že
se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly v souladu
se zákonem.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – teleshopping Poznej svůj osud, 28. prosince 2017 od 12:11 hodin a 11.
ledna 2018 od 12:13 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Provozovatele televizního vysílání jako šiřitele obchodního sdělení
upozornila na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, tedy porušení povinnosti
nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním
teleshoppingových bloků Poznej svůj osud ve dnech 28. prosince 2017 a 11. ledna 2018 na programu
RELAX. Moderátorka Annie předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u
diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky
vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.
Protagonistka navíc doporučovala svoje CD, a to i v souvislosti s léčbou duševních onemocnění, např.
úzkostí.

Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Poznej svůj osud, 28. prosince 2017 od
12:11 hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingového bloku, který
může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona
o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu
předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání
odborné diagnostiky. Jedné z divaček predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud
nepřestane chodit do práce, jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které
moderátorka doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale nesmí ji na
obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji k osobnímu sezení. Se
zadavatelem bylo zahájeno i další řízení o přestupku, a to pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním vysílání dotyčného teleshoppingového
bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona.
Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její údajný sebedestruktivní přístup a zdravotní
následky, které má a může mít v budoucnu. Pohrozila divačce neznámou vážnější nemocí a přesnou
diagnózu odmítla říct s tím, že ji zná, ale nesmí o tom v televizi hovořit. Moderátorka divačku
přesvědčovala, že si ji má vyhledat v soukromí. V ženě mohla evokovat nepřiměřený strach o své zdraví
a přimět ji k vynaložení nemalé finanční částky na osobní sezení. Hrozbu závažným zhoršením
zdravotního stavu či dokonce smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, které může výrazně zhoršit
svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě. Do třetice bylo v souvislosti
s dotyčným obchodním sdělením zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona
o regulaci reklamy, kterého se mohla společnost Vědmy s. r. o. dopustit zadáním teleshoppingu, jenž
může být v rozporu s dobrými mravy. Moderátorka nepatřičně urážela volající divačku, která si přála
znát svoji budoucnost, a uvedla, že je nezadaná a v důchodu. O volající ženě prohlásila, že je negativní,
naštvaná a nespokojená a že si se svým přístupem nemá šanci najít partnera. Dále zpochybnila, že by
ženu někdy někdo mohl milovat, a poslala ji stoupnout si před zrcadlo. Bezdůvodný útok na atraktivitu
divačky lze vnímat jako velice osobní. Urážky a hrubé komentáře moderátorky teleshoppingu útočily
na lidskou důstojnost divačky v roli ženy a partnerky. Účastník později navrhl spojení těchto řízení
s obdobnými případy, jimiž se Rada taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ nebyl do
konce roku 2018 uzavřen.
ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / ŠLÁGR TV – 9. ledna 2018
V rámci pravidelného monitoringu bylo zachyceno obchodní sdělení s motivem Lipo-C-Askor, které
bylo odvysíláno dne 9. ledna 2018 v čase 7:32:51 na programu ŠLÁGR TV. Rada požádala
provozovatele, společnost ŠLÁGR TV, spol. s r. o., podle § 137 odst. 1 správního řádu o podání
vysvětlení, neboť nebylo zřejmé, z jakého důvodu došlo k zakrytí zákonem předepsaného textu
„doplněk stravy“ logem televizního programu, čímž se text „doplněk stravy“ stal fakticky nečitelným.
V návaznosti na podané vysvětlení se Rada rozhodla nepřistoupit k dalším krokům a seznámila se tak
s vysvětlením bez dalšího.
Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Poznej svůj osud, 11. ledna 2018 od 12:13
hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním vysílání teleshoppingového
bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona.
Moderátorka několikrát na adresu otce jedné z divaček zopakovala, že se muž špatně léčí a že pokud

chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít speciálně zpoplatněnou audiotextovou
službu příští týden, kdy bude kartářka diagnostikovat karmu. Muž mohl na základě moderátorčiných
rad nesprávně pochopit svoji diagnózu či odmítnout předepsanou léčbu, a tím ohrozit své zdraví.
Nátlak spojený s nutností zavolat na audiotextovou službu lze hodnotit jako využití nepříznivé situace
spotřebitele, která vede ke zhoršení jeho úsudku. V souvislosti s předmětným obchodním sdělením
bylo se zadavatelem zahájeno i další řízení o přestupku z moci úřední, a to pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingového
bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka
v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků
podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit
jako náhradu lékařské péče, a podcenit tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.
Protagonistka také doporučovala svoje CD v souvislosti s léčbou duševních onemocnění. Volající
divačce diagnostikovala úzkosti a doporučila jí na oblast hlavy poslech CD, který údajně mohl pomoci i
nemocné dceři divačky. Matka mohla být ve svojí těžké situaci přístupnější radám kartářky a ve strachu
z vlastního psychického onemocnění, které jí bylo nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinila. Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí diváků
trpících stresem a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto problémům, které explicitně
označila za signál blížícího se infarktu. Účastník později navrhl spojení obou řízení s dalšími obdobnými
případy, jimiž se Rada taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
Hudební televize, s. r. o. / Retro Music Television – 15. ledna 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem ZONKY, které bylo odvysíláno dne 15. ledna 2018
v čase 6:20:46 hodin na programu Retro Music Television, a postoupila jej České národní bance
k posouzení, zda obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru. Dále se věcí nezabývala.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – teleshopping Vědmy radí, 26. ledna 2018 od 12:11 hodin, 21. března 2018
od 23:48 hodin a 26. března 2018 od 12:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Provozovatele televizního vysílání jako šiřitele reklamy upozornila na
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, tedy porušení povinnosti nezařazovat do
vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním
teleshoppingových bloků, v nichž moderátorka nabízela takzvané čištění energií volajících diváků a
v souvislosti s jejich zdravím doporučovala i svá meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou určena
k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají uzdravovací účinky, čímž mohla významně ovlivnit
chování diváků trpících zdravotními problémy. Ve vydání teleshoppingu 21. března moderátorka
provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí pro volající divačku a jejího vnuka s psychickými potížemi. O
symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání i před nemocemi a nedostatkem
zdraví. Ve vydání teleshoppingu 26. března moderátorka takzvaně čistila volajícím divákům fyzické
čakry a v souvislosti se zdravím nabízela taktéž svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a
prevenční účinky, a využívala tak zranitelnosti osob, které se ocitly v těžké situaci. Ve všech vydáních
teleshoppingu byla hlavními protagonistkami předkládána tvrzení o zdravotním stavu volajících jako
fakta, což mohlo u diváků způsobit zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i
psychických problémů.
Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Vědmy radí, 26. ledna 2018 od 12:11
hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním vysílání teleshoppingového

bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka
nabízela takzvané čištění energií volajících diváků a předkládala tvrzení o jejich zdravotním stavu jako
fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických
problémů. V souvislosti se zdravím divákům nabízela kromě svých rad i meditační CD, o nichž
prohlašovala, že jsou určena k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají uzdravovací účinky. Svým
jednáním mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků a vzbudit u nich dojem, že díky CD budou
vyléčeni ze svých zdravotních problémů. Rada taktéž rozhodla o zahájení řízení o přestupku pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se zadavatel mohl dopustit zadáním
teleshoppingu, jenž může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.
V tomto případě je nekalá obchodní praktika spojena s reklamou na produkty z webu www.vedmy.cz,
opakující se v průběhu celého teleshoppingového vysílání v rohu obrazovky. Reklama propagovala mj.
takzvané čistící svíce. Prostřednictvím použitých popisků prohlašovala, že je tento výrobek určen
k detoxikaci a proti zánětům a otokům, což je nutno považovat za deklaraci léčby zmíněných
zdravotních obtíží. Účastník později navrhl spojení obou řízení s obdobnými případy, jimiž se Rada
taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – 6. února 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Kamali, které bylo odvysíláno dne 6. února 2018
v čase 8:25:28 hodin na programu Prima ZOOM, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Linka
lásky – 7. února 2018 od 12:15 hodin na programu KINO BARRANDOV
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Bylo zahájeno řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona o
regulaci reklamy, kterého se mohl zadavatel dopustit zadáním vysílání teleshoppingu, jenž může být
v rozporu s dobrými mravy. Moderátorka nepatřičně srovnávala získávání finančních prostředků
z pracovní činnosti a potenciální výhru v interaktivním teleshoppingu. Opakovaně zesměšňovala
diváky, kteří se rozhodnou jít do práce místo toho, aby zavolali na speciálně zpoplatněnou linku, a
vyvolávala dojem, že je získání výhry snadné a lepší než práce za účelem obživy. Slova moderátorky
mohla ohrozit obecně nepřijatelným způsobem mravnost. V průběhu řízení o přestupku bylo Radě
doručeno vyjádření účastníka k předmětu řízení, v němž odmítl zodpovědnost s odůvodněním, že není
zadavatelem obchodního sdělení, které zakoupil od jiné společnosti. V návaznosti na toto vyjádření byl
účastník prostřednictvím usnesení předsedy Rady vyzván k doložení tvrzení, že teleshopping zakoupil.
Rovněž byl vyzván k zapůjčení záznamu teleshoppingu v souladu s § 7a odst. 1 zákona o regulaci
reklamy, dle kterého je zadavatel reklamy povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně
po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. Účastník na výzvy nereagoval. Rada posléze
provedla důkaz zhlédnutím záznamu. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Linka
lásky – 11. února 2018 od 12:00 hodin na programu KINO BARRANDOV
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem obchodního sdělení bylo zahájeno řízení o přestupku pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, neboť teleshopping mohl být nekalou
obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. f)
Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka teleshoppingu v souvislosti se zavoláním do studia a
zodpovězením hádanky několikrát explicitně uvedla, že diváci mají poslední šanci zavolat do studia a
využít interaktivní služby, čemuž nasvědčovaly i nápisy přítomné na obrazovce. Soutěž však
pokračovala další půl hodiny. Vysílání mohli sledovat lidé, kteří na základě časového presu učinili

okamžité rozhodnutí, jež by za jiných okolností neučinili – zavolali na speciálně zpoplatněnou linku
s domněním, že soutěž končí a jedná se tedy o poslední příležitost, jak se do ní zapojit. Zadavatel
teleshoppingu se mohl dopustit klamavé obchodní praktiky, když nepravdivě uvedl, že výrobek nebo
služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu. Účastník řízení na korespondenci nereagoval. Rada
posléze provedla důkaz zhlédnutím záznamu. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

Nutricia, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Nutrilon, premiéra na programu Prima Comedy
Central, 12. února 2018 od 6:17:23 hodin
Reklamou Nutrilon na pokračovací kojeneckou výživu se Rada zabývala na základě stížnosti. Po
identifikaci spotu si Rada v souladu s § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od zadavatele vysvětlení
k obsahu reklamy. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Eroskop
– 15. února 2018 od 23:34 hodin na programu BARRANDOV PLUS
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem obchodního sdělení bylo zahájeno řízení o přestupku pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, neboť teleshopping mohl být nekalou
obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. f)
Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka teleshoppingu v souvislosti se zavoláním do studia a
zodpovězením hádanky několikrát explicitně uvedla, že diváci mají definitivně poslední šanci a že
nastává konec hry, přičemž reálně soutěž skončila až za dalších třicet minut. Zadavatel teleshoppingu
se mohl dopustit klamavé obchodní praktiky, když uvedl, že výrobek nebo služba budou nabízeny
pouze po omezenou dobu. Divákům byly sděleny nepravdivé informace, které mohly způsobit učinění
okamžitého obchodního rozhodnutí – zavolání na speciálně zpoplatněnou linku, aniž by měli volající
čas potřebný k informovanému rozhodnutí. Účastník řízení na písemnosti nereagoval, Rada posléze
provedla důkaz zhlédnutím záznamu. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima love – 24. února 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Prima love provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., ze dne 24. února 2018, 20:00–21:00 hodin.
Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení
byly v souladu se zákonem.
Československá filmová společnost s. r. o. / kinoSvět – 24. února 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
kinoSvět provozovatele Československá filmová společnost s. r. o. ze dne 24. února 2018, 20:00–21:00
hodin. Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních
sdělení byly v souladu se zákonem.
DOCENDO s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping IQ kvíz, 26. února 2018 od 23:45 hodin
na programu Rebel
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla vyzvat zadavatele k podání
vysvětlení, týkajícímu se neuvedení maximální délky hovoru v podmínkách na webu zadavatele, dále
nesrozumitelné informace o Caesarově šifře, která byla uvedena v průběhu vysílání teleshoppingu
v textovém kraulu v dolní části obrazovky, a konečně tzv. rychlého přepojování, o němž moderátorka
prohlásila, že funguje, „než napočítáte do deseti“, přestože podmínky soutěže hovořily o tom, že
z technologických důvodů není možné spojit do studia volání v řádu vteřin. Rada se s vyjádřením
provozovatele seznámila bez dalších kroků. Rada taktéž rozhodla zahájit se zadavatelem řízení o
přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit
zadáním vysílání dotyčného teleshoppingu, neboť ten může být nekalou obchodní praktikou podle

zvláštního předpisu, resp. klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o ochraně
spotřebitele. Diváci soutěže měli za úkol spočítat finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku.
Splnění úlohy přitom spočívalo v takové podmínce, kterou soutěžící nemohli odkrýt, neboť chyby na
mincích, které se do konečného součtu neměly započítávat, nebylo možné identifikovat ani poté, co
moderátorka správnou odpověď ukázala. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu
učinit obchodní rozhodnutí a zavolat na linku se zvýšenou sazbou, přestože reálně neměl šanci na
výhru. Účastník řízení ve svém vyjádření uvedl, že vady na mincích byly rozpoznatelné a že tedy svým
jednáním nemohl naplnit znaky skutkové podstaty nekalé obchodní praktiky. Rovněž upozornil na to,
že diváci měli k dispozici dva způsoby, jak dojít ke správnému výsledku, a to buď odhalením vad na
mincích, nebo nápovědou spočívající ve využití Caesarovy šifry. Rada provedla důkaz zhlédnutím
záznamu a následně shledala zadavatele vinným. Za přestupek byla pachateli uložena pokuta ve výši
200 000 Kč.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Linka
lásky, 26. února 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla požádat zadavatele o podání
vysvětlení, proč bylo na obrazovce po čas vysílání obchodního sdělení uvedeno jiné telefonní číslo pro
volající ze Slovenska než to, které uváděly obchodní podmínky na webu zadavatele. Dotazovaný
subjekt ve stanovené lhůtě 30 dní vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady jiným způsobem nereagoval.
Z toho důvodu Rada uložila společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited pořádkovou
pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu ve výši 5 000 Kč. Případ nebyl do konce roku
2018 uzavřen.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 1. března 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Home Credit, které bylo odvysíláno dne 1. března
2018 v čase 10:04:20 hodin na programu Prima, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED / DISNEY CHANNEL – Česká republika, Slovenská republika,
Maďarsko – březen 2018
Během monitoringu byla zaregistrována na programu DISNEY CHANNEL – Česká republika, Slovenská
republika, Maďarsko provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED obchodní sdělení, kde místo
původní zvukové stopy hraje hudba a veškeré texty jsou v maďarštině. Rada se rozhodla požádat
provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, jakým způsobem je ošetřen
soulad těchto obchodních sdělení s českými právními předpisy a relevantními zákonnými
ustanoveními, která kupříkladu stanovují nutné náležitosti reklamy na určité skupiny produktů
(například reklama na doplňky stravy). Následně se Rada seznámila s podaným vysvětlením bez
dalšího.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Eroskop
– 1. března 2018 od 23:37 hodin na programu BARRANDOV PLUS
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla požádat zadavatele o podání
vysvětlení, proč podmínky provozu telefonních linek na webu www.eroskop.cz obsahovaly sdělení, že
jsou soutěžící výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i
tehdy, když moderátorka nebude s žádným soutěžícím hovořit. Na nic takového diváci písemně
upozorněni nebyli. Dotazovaný subjekt ve stanovené lhůtě 30 dní vysvětlení nepodal a ani na žádost
Rady jiným způsobem nereagoval. Z toho důvodu Rada uložila společnosti Telemedia Interactv
Production Home Limited pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu ve výši
5 000 Kč. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

WHITE ELEPHANT s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Slon pomáhá, 5. března 2018
v 18:11:50 hodin na programu ŠLÁGR TV
Na základě screeningu se Rada zabývala teleshoppingem Slon pomáhá nabízejícím doplněk stravy.
Rada se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona o regulaci
reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení, ve kterém není uveden povinný text
„doplněk stravy“. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – teleshopping Poznej svůj osud, 8. března 2018 od 12:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel jako šiřitel reklamy byl upozorněn
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním teleshoppingu
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programu 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 hodin do 6 hodin druhého dne. Rada provozovatele rovněž
upozornila na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, tedy porušení povinnosti
nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví.
V teleshoppingovém bloku byla předkládána tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohl
provozovatel u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Moderátorka navíc opakovaně
v souvislosti s léčbou doporučovala svá meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit chování diváků
trpících zdravotními problémy.
Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Poznej svůj osud, 8. března 2018 od 12:30
hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Analýza prokázala nejasnosti ohledně pravidel
teleshoppingu v podobě pořadu, v němž kartářka odpovídala divákům na telefonické dotazy. Rada
podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla požádat zadavatele obchodního sdělení o podání
vysvětlení ohledně maximální možné délky hovoru, která byla v jednotlivých částech sdělení avizována
odlišně, a dále ohledně platných obchodních podmínek a jejich umístění na webu zadavatele. Rada se
s vyjádřením zadavatele seznámila bez dalších kroků. Rovněž bylo zahájeno řízení o přestupku pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy zadáním vysílání teleshoppingu, který
může být nekalou obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele,
respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o
zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky.
Opakovaně v souvislosti s léčbou řady nemocí doporučovala svá meditační CD, čímž mohla významně
ovlivnit spotřebitelská rozhodnutí diváků trpících zdravotními problémy. Účastník později navrhl
spojení řízení s obdobnými případy, jimiž se Rada taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ
nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – 17. března 2018, 21:00–22:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Rebel provozovatele Digital Broadcasting s. r. o. ze dne 17. března 2018, 21:00–22:00 hodin.
Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení
byly v souladu se zákonem.
Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Vědmy radí, 21. března 2018 od 23:48
hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním vysílání teleshoppingu, který
může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona
o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka obchodního
sdělení provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí pro volající divačku a jejího vnuka, který měl dle slov

babičky vážné psychické potíže a chtěl si ublížit. Moderátorka jí v průběhu rituálu opakovaně sdělila,
že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým komentářem mohla u diváků
podpořit zanedbání odborné diagnostiky a celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho
duševních problémů. O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším
zlým, mj. i před nemocemi a nedostatkem zdraví. Účastník později navrhl spojení řízení s obdobnými
případy, jimiž se Rada taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ nebyl do konce roku 2018
uzavřen.
Vědmy s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Vědmy radí, 26. března 2018 od 12:30
hodin na programu RELAX
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním vysílání teleshoppingového
bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka
takzvaně čistila volajícím divákům fyzické čakry a předkládala tvrzení o zdravotním stavu diváků jako
fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických
problémů. V souvislosti se zdravím jedné z divaček nabízela svá meditační CD, u nichž proklamovala
léčebné a prevenční účinky, a využívala tak zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci.
Významně tak mohla ovlivnit spotřebitelské rozhodnutí divačky. Účastník později navrhl spojení řízení
s obdobnými případy, jimiž se Rada taktéž zabývá. Společné řízení nadále probíhá, případ nebyl do
konce roku 2018 uzavřen.
Mediashop GmbH (zadavatel obchodního sdělení) – 4. dubna 2018
V rámci pravidelného monitoringu bylo zachyceno obchodní sdělení s motivem Pest Reject Pro, které
bylo odvysíláno dne 4. dubna 2018 v čase 12:30:17 na programu Televize Barrandov. Rada požádala
zadavatele obchodního sdělení, společnost Mediashop GmbH, podle § 137 odst. 1 správního řádu o
podání vysvětlení, respektive o doložení tvrzení, že „účinnost je vědecky prokázána“ a že produkt Pest
Reject Pro „testovaly i nezávislé laboratoře a úspěšně prokázaly jeho účinnost“, tedy fakticky na základě
výsledků vědeckého testování o doložení proklamované účinnosti prezentovaného produktu. Rada se
seznámila s podaným vysvětlením bez dalšího.
Česká televize / ČT2 – 15. dubna 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
ČT2 provozovatele Česká televize ze dne 15. dubna 2018, 20:00–21:00 hodin. Skutečnost, že se Rada
s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly v souladu se
zákonem.
TV NOVA s. r. o. / Nova Gold – 15. dubna 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Nova Gold provozovatele TV NOVA s. r. o. ze dne 15. dubna 2018, 20:00–21:00 hodin. Skutečnost, že
se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly v souladu
se zákonem.
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Zavolej
a vyhraj – 16. dubna 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family
Rada se případem zabývala v rámci souhrnného monitoringu soutěžních a ezoterických
teleshoppingových bloků. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla požádat zadavatele o podání
vysvětlení k odvysílanému teleshoppingu. Zadavatel byl dotázán, k jakému účelu slouží uvedená
telefonní linka, jež je prezentována jednak jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a
vyhraj, ale i jako audiotextová linka s časovým zpoplatněním, na niž diváci telefonují v jiném
teleshoppingovém bloku – Linka lásky. Dále byl zadavatel dotázán na konkrétní části obchodních

podmínek, které obsahovaly řadu nejasností včetně délky herního kola apod. Dotazovaný ve stanovené
lhůtě vysvětlení nepodal a ani jiným způsobem nereagoval. Rada proto uložila společnosti Telemedia
Interactv Production Home Limited pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu
ve výši 5 000 Kč. V souvislosti s týmž vydáním teleshoppingového bloku Rada rovněž zahájila řízení o
přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy. Zadavatel se jej mohl
dopustit zadáním teleshoppingu, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive klamavým konáním
podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. Moderátorka v souvislosti se zavoláním do studia uvedla, že je
zapnuté rychlé přepojování a volající se mohou okamžitě ocitnout ve studiu. Interaktivní hra vysílaná
v televizi přitom podle pravidel na webu funguje tak, že diváci zavolají na telefonní číslo a po obdržení
šesti tipů na čísla do loterie telefon zavěsí. Následně je na konci kola náhodně vybrán jeden z diváků
matematickým algoritmem, nezáleží tedy na rychlosti, s jakou se lidé do studia dovolali. Nátlak
moderátorky a uvedení nepravdy o tzv. rychlém přepojování mohlo ovlivnit rozhodnutí diváků a
motivovat je ke koupi služby, k níž by za jiných okolností nepřistoupili. Rada později provedla důkaz
zhlédnutím záznamu. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.

JANKAR PROFI, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama medicínka.cz (Green coffee), 11.
května 2018 v 10:59:33 hodin na programu ŠLÁGR TV
Případem reklamy medicínka.cz (Green coffee) se Rada zabývala na základě monitoringu kontinuálního
úseku vysílání programu ŠLÁGR TV. Rada se zadavatelem zahájila řízení o přestupku pro možné
porušení § 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl dopustit zadáním obchodního
sdělení, ve kterém není uveden povinný text „doplněk stravy“. V přestupkovém řízení Rada rozhodla o
uložení pokuty ve výši 20 000 Kč.
Seznam.cz TV, s. r. o. / Seznam.cz TV – 19. května 2018, 19:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Seznam.cz TV provozovatele Seznam.cz TV, s. r. o., ze dne 19. května 2018, 19:00–21:00 hodin.
Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení
byly v souladu se zákonem.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 21. května 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Zonky, které bylo odvysíláno dne 21. května 2018
v čase 6:30:35 hodin na programu Prima, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
Magical roof s. r. o. / JOJ Family – 17. června 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
JOJ Family provozovatele Magical roof s. r. o. ze dne 17. června 2018, 20:00–21:00 hodin. Skutečnost,
že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly
v souladu se zákonem.
MTV NETWORKS s. r. o. / Prima Comedy Central – 17. června 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Prima Comedy Central provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. ze dne 17. června 2018, 20:00–21:00
hodin. Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních
sdělení byly v souladu se zákonem.
Emporia Style Kft. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Klenot TV, 20. června 2018 od 7:20
hodin na programu Televize Barrandov

Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Dle analýzy mohlo odvysíláním teleshoppingového
bloku dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy
MultiLady, obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. Z toho důvodu bylo se zadavatelem zahájeno
řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Rada rovněž zahájila
řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy, neboť zadáním
teleshoppingu mohlo dojít k porušení povinnosti stanovující, že informace o potravině nesmějí
připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji
vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy. V předmětném sdělení byly
uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady
při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních problémech. Obě řízení byla později spojena a
Rada zadavatele uznala vinným. Za přestupek byla pachateli uložena úhrnná pokuta ve výši 750 000
Kč.
AMC Networks Europe s. r. o. / Sport1 Czechia and Slovakia; SPORT2 – červenec a srpen 2018
Během pravidelného monitoringu vysílání obchodních sdělení týkajících se humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti mezi 6.–22. hodinou byl
zaznamenán výskyt obchodních sdělení s motivy Clavin PLATINUM (2 mutace) a ARGINMAX (2 mutace)
na programech Sport1 Czechia and Slovakia a SPORT2 ve dnech 23. července 2018 v čase 14:52:02
hodin; 29. července 2018 v čase 12:42:25 hodin; 23. srpna 2018 v čase 8:55:16 hodin; 29. srpna 2018
v čase 15:40:04 hodin. Rada zahájila s provozovatelem, AMC Networks Central Europe s. r. o., řízení o
přestupku pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o vysílání, které stanovuje, že
provozovatel má povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla
zařazována do vysílání v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin. Řízení o přestupku nebylo ukončeno.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – 16. července 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Zonky, které bylo odvysíláno dne 16. července
2018 v čase 7:27:20 hodin na programu Prima ZOOM, a postoupila jej České národní bance
k posouzení, zda obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru. Dále se věcí nezabývala.
Barrandov Televizní Studio a. s. / KINO BARRANDOV – teleshopping Klenot TV, 18. července 2018 od
12:15 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání teleshoppingového pořadu a rozhodla
zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání,
neboť v teleshoppingu se prohlašuje, že výrobek Terapeutický prsten dr. Woo může odstranit rozličné
tělesné i duševní choroby. Údajné léčivé účinky prstenu jsou neustále zdůrazňovány, resp. jsou
prezentovány jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Slogan „Jaká je cena vašeho zdraví“ naznačuje
spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt, který jim zajistí zdraví. Takový postup může
spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili.
Důsledkem může být případné ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací
zanedbat péči o své zdraví, resp. mohou lékařskou péči nahradit koupí daného produktu. To hrozí
především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem
k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
Central European Stone Trade Enterprises Kft. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Klenot
TV nabízející Terapeutický prsten dr. Woo, 18. července 2018 od 12:15 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem teleshoppingového pořadu nabízejícího
Terapeutický prsten dr. Woo s tím, že může odstranit rozličné tělesné i duševní choroby. Teleshopping
byl odvysílán na programu KINO BARRANDOV. Rada zahájila se zadavatelem obchodního sdělení řízení
o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se mohl
dopustit zadáním teleshoppingu, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního

předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive
písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Případ nebyl ke konci roku 2018 uzavřen.
Seznam.cz TV, s. r. o. / Seznam.cz TV – 23. července 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Razdvapujcka.cz, které bylo odvysíláno dne 23.
července 2018 v čase 7:26:14 hodin na programu Seznam.cz TV, a postoupila jej České národní bance
k posouzení, zda obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru. Dále se věcí nezabývala.
TV Nova s. r. o. / Nova Cinema – 27. července 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Provident, které bylo odvysíláno dne 27. července
2018 v čase 12:45:09 hodin na programu Nova Cinema, a postoupila jej České národní bance
k posouzení, zda obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru. Dále se věcí nezabývala.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – 28. července 2018, 20:00–21:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize CZ s. r. o. ze dne 28. července 2018, 20:00–
21:00 hodin. Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí
obchodních sdělení byly v souladu se zákonem.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – 27. srpna 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Zonky, které bylo odvysíláno dne 27. srpna 2018
v čase 6:15:34 hodin na programu Prima ZOOM, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda
obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – 1. září 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Vibovit, které bylo odvysíláno dne 1. září 2018
v čase 8:12:29 na programu Nova Cinema, a rozhodla se zahájit se zadavatelem, společností Teva
Pharmaceuticals CR, s. r. o., řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona o regulaci
reklamy, dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že
informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské
nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť
ztvárnění ochrany chlapce vírem či štítem s označením imunita a současné použití slovního odkazu na
fakt, že přípravek je „...pro zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“, je potřeba
interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně
chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně v období chřipek i
nachlazení bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. Řízení o přestupku nebylo
ukončeno.
Green-Swan Pharmaceuticals CR a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama GS Condro Diamant,
1. září 2018 od 22:32:18 hodin na programu Prima, 2. září od 11:58:58 hodin na programu Nova Cinema
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Podle § 137 odst. 1 správního řádu rozhodla
požádat zadavatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu propagovaly reklamní spoty na GS Condro
Diamant akci garance vrácení peněz v případě nespokojenosti zákazníků, když akce dle oficiálních
pravidel na webu www.condro.cz platila pouze pro výrobky zakoupené do 31. srpna 2018. Rada se
s vyjádřením provozovatele seznámila bez dalších kroků.
TV Nova s. r. o. / Nova Cinema – 3. září 2018
Rada se seznámila s obchodním sdělením s motivem Ferratum, které bylo odvysíláno dne 3. září 2018
v čase 5:34:53 hodin na programu Nova Cinema, a postoupila jej České národní bance k posouzení, zda

obsahuje a splňuje všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Dále se věcí nezabývala.
Barrandov MUZIKA, s. r. o. / Barrandov NEWS – 30. září 2018, 20:00–22:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
Barrandov NEWS provozovatele Barrandov MUZIKA, s. r. o., ze dne 30. září 2018, 20:00–22:00 hodin.
Skutečnost, že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení
byly v souladu se zákonem.
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama na antikoncepci za
výhodnější ceny, 5. října 2018 od 6:16:14 hodin na programu Prima MAX
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada rozhodla zahájit se zadavatelem
vysílání reklamy řízení o přestupku pro možné porušení § 5a odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy,
ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející antikoncepci
za výhodnější ceny. V reklamě je propagována skutečnost, že díky klientské kartě je prodávána
antikoncepce za zvýhodněné ceny, čímž mohlo dojít k porušení zákazu reklamy zaměřené na širokou
veřejnost, pokud jsou jejím předmětem humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský
předpis. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
O2 TV s. r. o. / O2TV Fotbal – označení sponzora pořadu Clavin, 7. října 2018 od 18:53 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada upozornila provozovatele na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že v přestávce podvečerního
fotbalového přenosu odvysílal označení sponzora pořadu Clavin, čímž porušil povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo
doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 6:00 hodin do
22:00 hodin. Rada rovněž provozovatele vysílání jako šiřitele obchodního sdělení vyzvala dle § 7a odst.
4 a § 1 odst. 10 zákona o regulaci reklamy ke sdělení údajů o osobě zadavatele a zpracovatele
obchodního sdělení a údajů o osobě, která u něj šíření obchodního sdělení objednala. Z tohoto hlediska
případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
Barrandov MUZIKA, s. r. o. / Barrandov NEWS – reklama Detritin, 8. října 2018 od 7:19 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání. Daná reklama obsahovala odkaz na
informace od Státního zdravotního ústavu. Rada proto požádala Státní zdravotní ústav o vyjádření
k obsahu reklamy Detritin a po seznámení s vyjádřením se k případu vrátí. Případ nebyl do konce roku
2018 uzavřen.
TUTY Broadcasting, s. r. o. / TUTY – 27. října 2018, 20:00–22:00 hodin
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu
TUTY provozovatele TUTY Broadcasting, s. r. o., ze dne 27. října 2018, 20:00–22:00 hodin. Skutečnost,
že se Rada s analýzou pouze seznámila, znamená, že hladiny hlasitostí obchodních sdělení byly
v souladu se zákonem.
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama na inzulíny bez doplatku, 1.
listopadu 2018 od 6:07:49 hodin na programu Prima love
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada rozhodla zahájit se zadavatelem
vysílání reklamy řízení o přestupku pro možné porušení § 5a odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy,
ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející inzulíny bez
doplatku. V reklamě je propagována skutečnost, že díky klientské kartě jsou veškeré inzulíny bez
doplatku, čímž mohlo dojít k porušení zákazu reklamy zaměřené na širokou veřejnost, pokud jsou jejím
předmětem humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Případ nebyl do konce
roku 2018 uzavřen.

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.

Výsledky kontroly obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
AHP video / www.ahp.cz
Rada se internetovými stránkami zabývala v souvislosti s monitoringem vysílání programu Informační
kanál Hlinsko. Od společnosti AHP video bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení,
zda je poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
www.ahp.cz, zda vůči obsahu služby uplatňuje výkon redakční odpovědnosti, příp. z jakého důvodu
Radě doposud poskytování této služby neoznámila. Po seznámení s vysvětlením Rada vydala potvrzení,
že byl poskytovatel zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
ve smyslu zákona o AVMSnV.
BEA centrum Olomouc s. r. o. / BEA campus channel / http://www.beacampuschannel.cz/
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
BEA centrum Olomouc s. r. o / BEA campus channel / http://www.beacentrum.cz/vysilani-cl69.html
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Bylo
shledáno, že služba nenaplňuje definiční znaky dle zákona o AVMSnV.
Best Flare s. r. o. / Internetová televize-audiovizuální mediální služba / www.bestorm.cz
Kontrola služby proběhla v návaznosti na výstupy zprávy o opatřeních na podporu mediální
gramotnosti. Od poskytovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, jakým
způsobem umožňuje příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Případ nebyl do
konce roku 2018 uzavřen.
BURDA Praha, spol. s. r. o. / Elle TV / www.elle.cz/elle-tv
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
BURDA Praha, spol. s r.o. / JOY TV / www.joyonline.cz/joy-tv
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Bylo
shledáno, že služba nenaplňuje definiční znaky dle zákona o AVMSnV.
Církev Slovo života, sbor Brno / TV7.cz / www.tv7.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
CZECH NEW CENTER a. s. / iSport TV / tv.isport.blesk.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Dušek Martin / Televize BLIK / www.bliktv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.

Dušek Martin / Televize BLIK / www.bliktv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
FABEX MEDIA s. r. o. / FABEX OSTRAVSKO / www.TVOVA.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
FIBERA s. r. o. / IFK regionální televize Třinec / www.ifktv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Fotbalová asociace České republiky / Internetová televize FAČR / tv.fotbal.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
goNET s. r. o. / www.lepší.tv
Rada se internetovými stránkami zabývala v rámci průběžné kontroly webů, které by mohly
potenciálně naplňovat definiční znaky audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Od společnosti
goNET s. r. o. bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové
adrese www.lepší.tv. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
HC Sparta Praha a. s. / Reds TV / www.hcsparta.cz/redstv
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Od
poskytovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, jakým způsobem vykonává
prostřednictvím Reds TV hospodářskou činnost. Rada obdržela sdělení o ukončení poskytování služby.
Ing. Jaroslav Malatinec / Internetová videokuchařka / www.ekucharka.net
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
KABEL OSTROV, s. r. o. / Videoarchiv vysílání TV Ostrov / http://vimeo.com/tvostrov
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. / www.ktkstudio.cz / www.ktkstudio.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
KOUDELKA PARTNERS s. r. o. / QUICK7TV.CZ / www.quick7tv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.

KTV Galaxie, z. s. / www.tvdrak.cz
Kontrola služby proběhla v návaznosti na výstupy zprávy o opatřeních na podporu mediální
gramotnosti. Od poskytovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, zda je
přístup ke službě dočasně nefunkční, či zda bylo poskytování služby ukončeno. Případ nebyl do konce
roku 2018 uzavřen.
LOCAL TV PLUS, spol. s. r. o. / LTV PLUS / www.ltv-plus.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
MB MEDIA PRODUCTION GROUP s. r. o. / Zpravodajsko informační portál / www.eostrov.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
MB MEDIA PRODUCTION GROUP s. r. o. / Zpravodajsko informační portál eostrov.cz /
www.eostrov.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Město Boskovice / BTV – Boskovická televize / btv.boskovice.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Město Kralupy nad Vltavou / TV Kralupy / www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/kralupy-tv
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Město Štětí / Zprávy KTV Štětí / www.steti.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Mgr. Martin Král / Televize Krkonoše / www.televize-krkonose.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Bylo
shledáno, že služba nenaplňuje definiční znaky dle zákona o AVMSnV.
Mladá fronta a. s. / Videačesky.cz / www.videacesky.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
MTV NETWORKS s. r. o. / Nickelodeon Hungary On Demand / http://www.nickelodeon.hu/
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12 a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.

Nataša Pštrossová Videostudio Fonka / Fonka Příbram
/https://www.youtube.com/user/TVfonka?hl=cs
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
OBBOD s. r. o. / internetová televize / www.obbod.com
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
OIK TV s. r. o. / OIK TV – regionální televizní zpravodajský server / www.oik.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Oldřich Bíla – T I R I S / TV Hradec / www.tv-hradec.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Oldřich Bíla – T I R I S / TV Hradec / www.tv-hradec.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Oldřich Bíla – T I R I S / TV INTERNET / www.tv-internet.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Oldřich Bíla – T I R I S / TV INTERNET / www.tv-internet.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Otrokovická BESEDA, s. r. o. / Městská televize Otrokovice
Rada se službou zabývala v rámci screeningu. Od poskytovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádáno vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámil změnu internetové adresy, na které je
služba umístěna. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
PiTV – StarMedia s. r. o. / Přerovská internetová televize / www.pitv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
POLAR televize Ostrava s. r. o. / TV Medicína / www.tvmedicina.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.

POLAR televize Ostrava s. r. o. / POLAR / www.polar.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Popelka Jan / Televize Blansko – Videožurnál on-line / www.blansko.cz/media/televizeblansko/videozurnal
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
PowerMind s. r. o. / XTV / www.xtv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
PRAHA TV s. r. o. / PRAHA TV / www.prahatv.eu
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
PROMOMEDIA, s. r. o. / Regionální zpravodajský server / www.alfatv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
První boleslavská s. r. o. / První boleslavská / www.prvniboleslavska.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Regionální televize CZ s. r. o. / Převzaté regionální a lokální videozpravodajství /
www.regionalnitelevize.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Revy HB, s. r. o. / Vysocina-news.cz / Vysocina-news.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Revy HB, s. r. o. / Vysocina-news.cz / Vysocina-news.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
ROMEA, o.p.s. / Romea TV / www.romeatv.cz
Kontrola služby proběhla v návaznosti na výstupy zprávy o opatřeních na podporu mediální
gramotnosti. Nebylo shledáno žádné porušení zákona.

SATT a. s. / Televize Vysočina / www.televizevysocina.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / Infokanál Horní Lhota / www.horni-lhota.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Seznam.cz, a. s. / VIDEO PROZENY.CZ / www.prozeny.cz/video
Rada se službou zabývala v rámci screeningu. Od poskytovatele bylo podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádáno vysvětlení, zda je přístup ke službě dočasně nefunkční, či zda bylo poskytování služby
ukončeno. Po seznámení s vysvětlením poskytovatele Rada konstatovala, že služba nesplňuje
podmínky pro zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve
smyslu zákona o AVMSnV.
Seznam.cz, a. s. / VIDEO NOVINKY / video.novinky.cz
Obsah služby byl kontrolován komplexně z hlediska zákona. Od společnosti Seznam.cz, a. s., bylo podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, jakým způsobem naplňuje v rámci služby redakční
odpovědnost. Rada se s podaným vysvětlením seznámila a k dalším krokům nepřistoupila.
Seznam.cz, a. s. / Seznam Zprávy / www.seznam.cz/zpravy
Obsah služby byl kontrolován komplexně z hlediska zákona. Žádné porušení zákonných ustanovení
nebylo zaznamenáno.
Seznam.cz, a. s. / VIDEO SPORT / video.sport.cz
Obsah služby byl kontrolován komplexně z hlediska zákona. Bylo shledáno, že služba nenaplňuje
definiční znaky dle zákona o AVMSnV.
Seznam.cz, a. s. / VIDEO SUPER / video.super.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Sleduj divadlo s. r. o. / Sleduj divadlo / www.sledujdivadlo.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Bylo
shledáno, že služba nenaplňuje definiční znaky dle zákona o AVMSnV.
Smejkal Miroslav / TVMS / www.tvms.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Sni s. r. o. / tvstav / www.tvstav.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Spolek pro občanskou informovanost / Multimediální zpravodajství
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.

Spolek pro občanskou informovanost / TV Senior / www.tvsenior.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Statutární město Hradec Králové / hkhit / www.hkhit.org
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
Statutární město Hradec Králové / hkhit / www.hkhit.org
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
StockholmDream Production s. r. o. / ALL TELEVISION / www.alltv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Obsah
služby byl kontrolován komplexně z hlediska zákona. Rada upozornila poskytovatele na porušení § 10
odst. 3 zákona o AVMSnV, neboť pořady Zpěvák Jaroslav Parči je ve formě! Zhubl 16 kilogramů a vypadá
skvěle (http://www.alltv.cz/cz/news/zpevak-jaroslav-parci-je-ve-forme-zhubl-16-kilogramu-avypadaskvele),
Zpěvačka
Stirská
rozbrečela
návštěvnice
narozeninové
párty
(http://www.alltv.cz/cz/news/zpevacka-stirska-rozbrecela-navstevnice-narozeninove-party)
a CVAK CVAK (13) (http://www.alltv.cz/cz/news/cvak-cvak-13) umístěné do audiovizuální mediální
služby na vyžádání ALL TELEVISION byly označeny jako pořady obsahující umístění produktu pouze na
svém začátku, na jejich konci tato informace absentovala.
Strakonická televize, s. r. o. / Strakonická televize / www.tv.strakonice.eu
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Středa Jiří / www.televize-js.cz / www.televize-js.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října
2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Stýblo František / PPNA.cz / www.ppna.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Stýblo František / PPNA.cz / www.ppna.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona
TELEVIZE HBin, družstvo / TELEVIZE HBin / www.hbin.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.

Televize Přerov s. r. o. / www.tvprerov.cz / www.tvprerov.czKontrola služby byla provedena v rámci
screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s komunálními a senátními volbami, které
se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13. října 2018 v případě druhého kola voleb do
Senátu.
TP Pohoda s. r. o. / www.infotvbrno.cz
Rada se internetovými stránkami zabývala v rámci screeningu. Od společnosti TP Pohoda s. r. o. bylo
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádáno vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
www.infotvbrno.cz. Případ nebyl do konce roku 2018 uzavřen.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX / www.televizerelax.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Troníček Petr / Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj / tv.zapad.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Troníček Petr / Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj / tv.zapad.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
TV Architect s. r. o. / TVARCHITECT.com / www.tvarchitect.com
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
TV Bydlení s. r. o. / TVBYDLENI.cz / www.tvbydleni.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
TV Beskyd s. r. o. / TV Beskyd / www.tvbeskyd.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
TV PRODUKCE DAKR, s. r. o. / TV DAKR / www.dakr-tv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Uher Petr / TV Fenix / www.tvfenix.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.

VČTV s. r. o. / Live stream vysílání, archiv pořadů televize / www.vctv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Všetečka Miroslav / MVTV – internetová televize pro Ašsko / www.mvtv.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Všetečka Miroslav / MVTV – internetová televize pro Ašsko / www.mvtv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.
ZAK TV s. r. o. / R1 ZAK / www.r1zak.cz
Kontrola služby byla provedena v rámci screeningu, který se zaměřil na výskyt obsahu souvisejícího s
komunálními a senátními volbami, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, resp. 12. a 13.
října 2018 v případě druhého kola voleb do Senátu.
Zukal Zdeněk / Olomoucká internetová televize / www.oltv.cz
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu. Nebylo
shledáno žádné porušení zákona.

DĚTI A RÁDIO
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Únor 2018
© 2018 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information
and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

POZADÍ VÝZKUMU:
Rada pro televizní a rozhlasové vysílání by ráda zjistila, jaký mají děti a dospívající
vztah k rádiu. Výzkum zpracovaný agenturou Ipsos se tak zaměřil na několik
témat, která tento vztah mapují.
VYBRANÁ TÉMATA:
•
•
•
•
•
•
•

Míra poslechovosti rádia dětmi
Aktivity spojené s poslechem rádia
Znalost dětských rádií
Nejoblíbenější rozhlasové stanice
Reklama ve vysílání rádií
Způsob poslechu rádia
Výhody a nevýhody rádia

METODIKA VÝZKUMU:
METODA SBĚRU DAT:
Online dotazovaní na panelu Populace.cz
VÝZKUMNÝ NÁSTROJ:
Strukturovaný dotazník o délce 10 minut
TERMÍN SBĚRU DAT:
Únor 2018
CÍLOVÉ SKUPINY A VELIKOST VZORKU:
Děti 6-10 let

Děti 11-14 let

Mladiství 15-18 let

n=213

n=207

n=200

Poznámka: Děti ve věku od 6 do 14 let vyplňovali dotazník za asistence svých rodičů (jejich profilů na online panelu).
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
3

OBECNÉ SHRNUTÍ
DĚTI A RÁDIO:
Rádio poslouchá 85 % dotázaných dětí. V mladším věku (6-14 let) rádio dětem pouštějí častěji rodiče a čím jsou starší, tím častěji si ho
pouštějí už samy. Nejčastěji děti poslouchají rádio v autě (říkají, že cesta jim pak lépe utíká) a nebo ve svém volném čase.
V autě jim ho pouští především rodiče. 66 % dětí a mladistvých poslouchá rádio několikrát do týdne, přičemž si ho nejčastěji pouští
jednoduše proto, že tam hrají písničky, které se jim líbí.
DĚTSKÁ RÁDIA:
Z dětí, které jsou ve věku od 6 do 14 let, zná aspoň jedno dětské rádio 1/3 z nich, přičemž z toho alespoň 83 % z nich nějaké dětské rádio
poslouchá. Nejčastěji Český rozhlas Dvojka a Rádio Junior nebo Pigy rádio (to zvláště cílová skupina nejmladších dětí).
OBLÍBENÁ RÁDIA:
Nejoblíbenějším rádiem u dětí i mladistvých je jednoznačně Evropa 2. Na druhé příčce s velkým odstupem můžeme nalézt rádio Impuls a na
třetí Hitrádio. Pokud se zaměříme na oblíbenost dětských rádií, tak ta i v případě nejmenších dětí v porovnání se zmíněnými stanicemi, stále
velmi zaostávají. Celkově pak děti poslouchají především klasické rádio ve srovnání s tím internetovým.
REKLAMA:
Reklamy si obecně častěji všímají spíše mladiství, mladší děti (6-14 let) pak častěji reklama baví, kdežto mladiství častěji rádio
kvůli reklamě i vypínají. V rámci působení reklamy na děti jsou častěji mladiství schopni říci, že na ně nepůsobí, děti (6-14 let) pak častěji
nevědí.
VÝHODY A NEVÝHODY RÁDIA:
Za největší výhodu rádia děti a mladiství považují, že hraje písničky, které se jim líbí. Také jim přijde fajn, že při poslechu mohou dělat
i něco jiného (neruší je například obraz). Mimoto jsou především mladiství také schopni ocenit, že rádio přináší rychlé a aktuální
informace. Jako největší nevýhodu naopak spatřují reklamy, některým pak vadí chybějící obraz či slabý signál (šumění rádia).
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SHRNUTÍ NAPŘÍČ CÍLOVÝMI SKUPINAMI

Děti 6-10 let

Děti 11-14 let

KDY NEJČASTĚJI POSLOUCHAJÍ RÁDIO:

KDY NEJČASTĚJI POSLOUCHAJÍ RÁDIO:

V autě (pouští spíše rodiče)

PUŠTĚNÍ RÁDIA NEJPRVE DOVOLIT
RODIČŮ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ RÁDIO CELKOVĚ:

ČASTĚJI POSLOUCHAJÍ NA KLASICKÉM
RÁDIU DOMA (ve srovnání s autem či
mobilem/mp3 přehrávačem)

NEJOBLÍBENĚJŠÍ RÁDIO CELKOVĚ:

PROČ:

PROČ:

PROČ:

Protože tam hrají hezké písničky
a kvůli moderátorům.

Protože tam hrají hezké a trendy
písničky a kvůli moderátorů.
VÝHODY RÁDIA: hezké a moderní písničky, dá
se u toho dělat něco jiného, aktuální informace

VÝHODY RÁDIA: hezké písničky, dá se
u toho dělat něco jiného

VÝHODY RÁDIA: hezké písničky, dá se
u toho dělat něco jiného

NEVÝHODY RÁDIA: reklamy, není obraz

NEVÝHODY RÁDIA: reklamy, není obraz

Ipsos pro RRTV_Děti a rádio, 02/2018

ČASTĚJI RÁDIO KVŮLI REKLAMĚ
VYPÍNAJÍ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ RÁDIO CELKOVĚ:

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
DĚTSKÉ RÁDIO:

5

KDY NEJČASTĚJI POSLOUCHAJÍ RÁDIO:
Ve volném
Častěji než děti i při
čase
učení

Ve volném čase

1/3 NEJMLADŠÍCH DĚTÍ SE MUSÍ O

Protože tam hrají hezké
písničky a často hraje doma.

Mladiství 15-18 let

NEVÝHODY RÁDIA: reklamy, není obraz,
opakování písniček

DETAILNÍ ZJIŠTĚNÍ
6

RÁDIO POSLOUCHÁ 85 % DOTÁZANÝCH DĚTÍ.
POSLOUCHAJÍ DĚTI RÁDIO?
R2. Posloucháš někdy rádio?

85 % ANO

15 % NE

Celkem jsme oslovili 737 dětí a mladistvých, přičemž 630 (85 %) z nich uvedlo, že rádio poslouchají, a 107 (15 %), že nikoliv, ti již v
dotazníku pak nadále nepokračovali.
Poznámka: Celkový vzorek 630 dětí jsme následně podrobili kontrole a v případě protichůdných či jakkoliv podezřelých odpovědí jsme dané respondenty vyřadili. Výsledný vzorek, se kterým výzkum pracuje, tak je 620 dětí.
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KDYŽ SI DĚTI CHTĚJÍ PUSTIT RÁDIO, TAK SE PŘEVÁŽNĚ NEMUSÍ DOVOLOVAT SVÝCH RODIČŮ. A CELKOVĚ,
ČÍM STARŠÍ DĚTI JSOU, TÍM ČASTĚJI SI RÁDIO POUŠTĚJÍ SAMY.
MUSÍ SE DĚTI NEJPRVE DOVOLIT, NEŽ SI PUSTÍ RÁDIO?
O2. Když si chceš sám/a pustit rádio, musíš se nejprve dovolit rodičů?, O1. Při jaké příležitosti nejčastěji posloucháš rádio?

MUSÍ SE DĚTI NEJPRVE DOVOLIT, NEŽ SI
PUSTÍ RÁDIO?

A KDO DOMA POUŠTÍ RÁDIO ČASTĚJI?
RODIČE

34 %
25 %

JÁ

94 %
NE

NĚKDO JINÝ

64 %
NE

(babička, děda, kamarádi..)

?

NEVÍM

50 %

43 %
49 %

8%
7%
13 %
1%
0%
3%

65 %

n=213

n=207

n=200

n=213

n=207

Poznámka: Mladistvých ve věku 15-18 let jsme se na tuto otázku nedotazovali.
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Pokud děti říkají, že rádio u nich pouštějí
častěji rodiče, musí se tyto děti také častěji
dovolovat, zda rádio mohou pustit ony.

NEJČASTĚJI DĚTI POSLOUCHAJÍ RÁDIO, KDYŽ JEDOU V AUTĚ NEBO VE SVÉM VOLNÉM ČASE.
A VĚTŠINOU HO POSLOUCHAJÍ NĚKOLIKRÁT DO TÝDNE.
KDY A JAK ČASTO DĚTI POSLOUCHAJÍ RÁDIO?
O3. Kdy nejčastěji posloucháš rádio?, O4. Jak často posloucháš rádio?, O5. Posloucháš rádio častěji v průběhu školního týdne nebo o víkendu a prázdninách?

KDY DĚTI POSLOUCHAJÍ RÁDIO?

JAK ČASTO HO POSLOUCHAJÍ?
62 %

V AUTĚ

70 %
64 %
73%
57 %

VE VOLNÉM ČASE

KDYŽ VSTÁVAJÍ

JINDY

PŘED SPANÍM

PŘI UČENÍ
KVŮLI OBLÍBENÉMU
POŘADU
KVŮLI OBLÍBENÉMU
MODERÁTOROVI

?
9

NEVÍM

77 %

12 %

22 %
21 %
17 %
10 %
11 %
13 %
13 %
7%
3%
9%
20 %
5%
4%
9%
2%
3%
6%
3%
2%
1%

Ipsos pro RRTV_Děti a rádio, 02/2018

n=213

n=207

V autě děti rádio
poslouchají častěji,
protože ho pustili rodiče.
Samy si ho naopak
častěji pouštějí ve
volném čase, při učení
nebo před spaním.

3%
1%
1%
14%
15%

Několikrát do týdne
Jednou do týdne
Několikrát do měsíce

Total
n=620

66%

Jednou do měsíce

Méně často
Nevím

A POSLOUCHAJÍ HO ČASTĚJI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO TÝDNE NEBO O VOLNÝCH DNECH?

31 %

V průběhu
školního týdne

35 %

O víkendu a
prázdninách

33 %

Je to tak nastejno

n=200
Nevím 1 %, Výsledek za total, n=620

KDYŽ SI DĚTI A MLADISTVÍ MAJÍ VYBRAT, JAKÉ RÁDIO BUDOU POSLOUCHAT, TAK SE VĚTŠINA
Z NICH ROZHODUJE PODLE TOHO, JESTLI RÁDIO HRAJE JEJICH OBLÍBENÉ PÍSNIČKY.
PODLE ČEHO SI DĚTI VYBÍRAJÍ RÁDIO K POSLECHU?
O6. Podle čeho si vybíráš, jaké rádio budeš poslouchat?

83 %
88 %
91 %

Podle písniček, které mám rád/a
48 %
46 %
43 %

Podle pořadů, které mám rád/a
24 %
23 %
21 %

Podle něčeho jiného
Podle moderátorů, které mám
rád/a
Podle toho, jestli mají zajímavé
soutěže o ceny

?
10

Nevím
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11 %

6%
6%
9%

7%
5%

14 %

24 %
28 %

n=213

n=207

n=200

Děti, které rádio poslouchají častěji v průběhu
školního týdne, si rádio častěji pouští kvůli
moderátorům, které si chtějí poslechnout. A
děti, které rádio poslouchají na svém
telefonu/tabletu/mp3 přehrávači, si rádio
častěji pouštějí kvůli oblíbeným pořadům.

V POROVNÁNÍ S INTERNETOVÝM RÁDIEM POSLOUCHAJÍ DĚTI A MLADIVÍ ČASTĚJI RÁDIO KLASICKÉ.
NEJČASTĚJI NA PŘIJÍMAČI V AUTĚ NEBO DOMA.
JAKÝM ZPŮSOBEM DĚTI RÁDIO POSLOUCHAJÍ?
O15. Posloucháš častěji internetové rádio nebo klasické rádio?, O16. Jak nejčastěji rádio posloucháš?

POSLOUCHAJÍ DĚTI VÍCE INERNETOVÉ NEBO
KLASICKÉ RÁDIO?

n=620

NA JAKÉM PŘIJÍMAČI DĚTI RÁDIO ČASTĚJI POSLOUCHAJÍ?
45 %

43 %
37%

40 %

n=213

32 %

n=207

n=200

26 %

72 %

Klasické rádio

9%

Internetové rádio

21 %

15 %

17 %

Obojí stejně často

10 %
4%

6%

11 %

0%

Nevím 4 %, Výsledek za total, n=620

Rádio na klasickém
přijímači poslouchají častěji
děti ve věku 6-10 let.
Internetové rádio naopak
poslouchají častěji děti,
které si rádio pouští samy.
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Rádio na počítači nebo
mobilu/tabletu/mp3
přehrávači si děti pouštějí
častěji samy. Na těchto
přijímačích pak častěji
poslouchají internetové rádio
oproti tomu klasickému.

3%

Na klasickém
rádiu v autě

Na klasickém
rádiu doma

Na mobilu,
tabletu,
mp3

Na počítači

1%

Na televizi

DĚTSKÁ RÁDIA
12

ALESPOŇ JEDNO DĚTSKÉ RÁDIO ZNÁ 1/3 DĚTÍ. VĚTŠINA Z NICH PAK I NĚJAKÉ DĚTSKÉ RÁDIO
POSLOUCHÁ, OBVYKLE ČESKÝ ROZHLAS DVOJKA A RÁDIO JUNIOR NEBO PIGY RÁDIO.
ZNAJÍ A POSLOUCHAJÍ DĚTI DĚTSKÁ RÁDIA?
O7. Existují rádia pro děti. Znáš některé z nich?, O8. A posloucháš některé z nich?

37
%
n=420

DĚTÍ ZNÁ ASPOŇ JEDNO DĚTSKÉ RÁDIO A
(Pozn.: 56 % dětí uvedlo, že nezná žádné dětské rádio a 7 % dětí uvedlo, že neví)

83
%
n=156

Z NICH NĚJAKÉ DĚTSKÉ RÁDIO I POSLOUCHÁ

ZNALOST RÁDIÍ (Očištěna od odpovědí: neznám žádné dětské rádio a nevím):
37 %

100 %

POSLECHOVOST

100 %
67 %

n=27 !

n=31

Český rozhlas –
Dvojka

(Klub Rádia Junior, Hajaja a pohádky)

13

34 %

34 %

93 %

n=23 !

Český rozhlas –
Rádio Junior
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86 %
77 %

63 %

n=30

25 %

n=34

n=19 !

Pigy Rádio

n=19 !

19 %

83 %

n=20

Český rozhlas –
Rádio Junior
Písničky

84 %

n=13 !

17 %

n=156

8%

87 %
80 %

n=16 !

Rádio Proglas:
Junior

80 %

n=18 !

74 %

n=19 !

Rádio pohádka

Poznámka: Poslechovost zobrazena v T2B sečteny hodnoty ano, poslouchám často + ano, poslouchám občas

n=7 !

58 %

n=6 !

Rádio Domino
! Malá báze

NA VYSÍLÁNÍ DĚTSKÝCH RÁDIÍ SE DĚTEM NEJVÍCE LÍBÍ VYBRANÉ PÍSNIČKY A POHÁDKY.
CO SE DĚTEM NA VYSÍLÁNÍ DĚTSKÝCH RÁDIÍ LÍBÍ?
O9. Co se Ti na vysílání dětských rádií líbí?

48 %

32 %

15 %

10 %

8%

8%

8%

6%

Písničky

Pohádky

Že je pro děti

Dětské pořady

Povídání

Zábava

Soutěže

Moderátoři,
hosté

„Že to není jen pro
mě, ale pro mýho
brášku, co má 5 let.“
„Líbí se mi, že jsou
uklidňující. Líbí se mi
pohádky
a vyprávění.“

„Že se vždycky dozvím něco
zajímavého, taky příběhy
a pohádky.“
„Protože tam jsou dětské písničky
a můžu si u toho zpívat.“

14
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4%
Informace

(Dozvím se něco nového)

„Říkají tam věci,
které mě zajímají.
Někdy tam jsou
zajímaví lidi nebo
soutěže.“

„Ti, co moderují mají
příjemný hlas a dobře se
u toho usíná.“

2%
Málo reklam

„Že se zaměřují
na témata, které
mají rádi děti
a ne dospěláci.“

NEJOBLÍBENĚJŠÍ RÁDIO
15

JAK DĚTI, TAK MLADISTVÍ MAJÍ NEJRADŠI RÁDIO EVROPA 2. V OBLÍBENOSTI NÁSLEDUJÍ S ODSTUPEM
RÁDIO IMPULS A HITRÁDIO. POSLOUCHANÁ JSOU ALE TAKÉ RÁDIA KISS A FREKVENCE 1.
JAKÉ RÁDIO MAJÍ DĚTI NEJRADŠI?
O10. Jaké je Tvoje nejoblíbenější rádio?, O11. Posloucháš i jiné rádio? , O11b. Která další rádia posloucháš?

n=620

47 %

81 %

DĚTÍ POSLOUCHÁ I DALŠÍ RÁDIA, NEŽ
POUZE TO NEJOBLÍBENĚJŠÍ

36 %

27 % 27 %
25 %
22 %

29 %

29 %

DALŠÍ POSLOUCHANÁ RÁDIA

30 %
27 %
24 %

16 %

14 %
9%

7%

NEJOBLÍBENĚJŠÍ RÁDIO

19 %

19 %

17 %

26 %

27 %

15 %
10 %

9%
6%

6%

6%

8%

7%

6%

3%

Evropa 2

16

Rádio Impuls

Hitrádio

Kiss

Frekvence 1

5%
3%
3% 3%

1%

Český rozhlas
Rádio Junior

4%
3%

8%

6%
2%

2%
1%

Český rozhlas
Dvojka

2%
3%
2% 2%

8%

9%

9%
5%

1%

Country rádio

1%

1%

2%

Český rozhlas
Radiožurnál

2%

5%

4%

1%

1%

Pigy rádio

Český rozhlas
Rádio Junior
písničky

1%

1%

4%
1%

Rádio Bonton

Poznámka: Ze seznamu rádií jsme zobrazily jen taková rádia, která v míře poslechovosti dalšího rádia (O11b) měla, alespoň za jednu cílovou skupinu více než 5 %.
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2%

V PRVÉ ŘADĚ MAJÍ DĚTI A MLADISTVÍ SVÉ OBLÍBENÉ RÁDIO RÁDI KVŮLI PÍSNIČKÁM, S VELKÝM
ODSTUPEM PAK KVŮLI MODERÁTORŮM.
PROČ MAJÍ DĚTI SVÉ OBLÍBENÉ RÁDIO RÁDY?
O10a. Proč je to Tvoje nejoblíbenější rádio?

58 %

16 %

10 %

8%

7%

5%

4%

Hezké písničky

Moderátoři

Moderní, trendy
písničky

Hraje se u nás

Dobré pořady,
zábava

Mám ho rád/a

Informace,
zajímavosti

„Hrajou pěkný
písničky, zase tolik
nepovídají, signál se
chytí skoro všude.“

„Protože mají vtipné
ranní vysílání s
Leošem Marešem a
Patrikem Hezuckým.“

„Pouští písničky, které se mi
líbí. Mám ráda moderátory,
kteří svou práci podle mě
dělají dobře. Jsou vtipní,
zabaví mě.“

17
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(v autě, doma)

„Máme ho doma
naladěné a mají pěkné
písničky.“

„Pouštějí hodně
dobrých písniček,
dávají málo reklam.“

„Je to můj oblíbený
hudební styl.“

„Mám moc ráda sobotní
rozhlasové hry, případně
večerní četbu na pokračování.“

„Líbí se mi písničky, které tam
hrají a mají vtipné připomínky.“

„Protože jsou tam různé
soutěže a mají tam moje
oblíbené písničky a různě
tam říkají informace a tak se
můžu dozvědět, že se něco
vážného stalo a dozvídám se
potom hodně věcí o životě.“

Významnější pro danou cílovou skupinu.

RÁDIO A REKLAMA
18

VĚTŠINA DĚTÍ SI REKLAMY V RÁDIU VŠÍMÁ, ALE OBVYKLE JE NEBAVÍ. MLADISTVÍ PAK ČASTĚJI I RÁDIO
KVŮLI REKLAMĚ VYPÍNAJÍ.
JAK NA DĚTI PŮSOBÍ REKLAMA V RÁDIU?
O12. Všiml/a sis někdy ve vysílání rádia reklamy?, O13. Baví Tě reklamy?, O14. Slyšel/a jsi v rádiu někdy reklamu na něco, co jsi pak chtěl/a?

VŠÍMAJÍ SI JÍ?

BAVÍ JE?

16%

Ne
84%

38%

ANO, BAVÍ MĚ, RÁD/A
JE POSLOUCHÁM

Reklamy v rádiu si častěji
všímají mladiství (15-18
let) a ty děti, které rádio
poslouchají několikrát do
týdne.
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15 %

14 %

6%

70 %

67 %

NE, NEBAVÍ MĚ, NĚKDY
RÁDIO KVŮLI NIM I VYPNU

13 %

14 %

27 %

NEVÍM

11 %

3%

1%

n=213

25%

31%

61 %

Ano
Ne
Nevím

23%

39%

NE, NEBAVÍ MĚ, ALE RÁDIO KVŮLI
NIM POSLOUCHAT NEPŘESTÁVÁM

19

CHTĚJÍ (SI) PAK DÍKY NÍ NĚCO KOUPIT?

Ano
Total
n=620

n=620

44%
15%

60%

n=207

26%

n=200

VÝHODY A NEVÝHODY RÁDIA
20

DLE DĚTÍ A MLADISTVÝCH JSOU VÝHODAMI RÁDIA PŘEDEVŠÍM HEZKÉ PÍSNIČKY A TO, ŽE SE U TOHO
DAJÍ DĚLAT I JINÉ VĚCI. JAKO NEVÝHODY NAOPAK SPATŘUJÍ REKLAMY A TO, ŽE RÁDIO NEMÁ OBRAZ.
JAKÉ JSOU DLE DĚTÍ VÝHODY A NEVÝHODY RÁDIA?
O17. Co je podle Tebe na rádiu dobré? Má nějaké výhody?, O18. Co naopak podle Tebe na rádiu dobré není? Má nějaké nevýhody?

Hezké písničky, písničky, co se mi líbí
Dají se u toho dělat i jiné věci
Aktuální informace
Informace, zajímavosti, zprávy
Na zkrácení dlouhé chvíle
Dá se poslouchat všude
Cesta v autě rychleji uteče
Moderní, trendy písničky
Neruší mě obraz

Reklamy
Není obraz
Signál, šumí
Písničky, co mě nebaví
Nemůžu si vybrat písničky
Zprávy, pořady
Hodně povídání/mluvení
Opakování písniček
Nemůžu ho poslouchat všude

21

8%
7%
5%
5%
5%
5%
5%

7%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
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10%

19%

„Mohou rychle měnit témata.“

„Že ho můžu poslouchat, i
když něco dělám a přitom
mi nic neuteče jako v
televizi.“
„Rychle mi ubíhala cesta, když
někam jedeme.“

19%

„Že nemusím stahovat písničky do mobilu –
můžu je poslouchat v rádiu, tím ušetřím
místo.“

„Nebaví mě zprávy a některé reklamy.“

„Snad jediné, nevidím klipy.
Ale pokud je chci, pustím si
třeba youtube a tam je
vidím.“
„Někdy je písnička
nedokončená – skočí
do ní moderátor.“

„Zlepšuje náladu, můžeme tančit, není doma
takové ticho, necítím se sama.“

„Jo, musím ho poslouchat
podle toho, co pustí máma.“
„Nemůžu přeskočit
písničku, která se mi
nelíbí, a nejde
poslouchat všude.“

n=620

„Je možné při vysílání
dělat ještě nějakou
další věc, což
například u televize
není možné. Navíc je
velký výběr a pořady
se přes internet dají
poslouchat i zpětně.“

„Některé pořady
jsou nudné a většina
stanic vysílá
podobné věci.“

„Nemůžu přepínat písničky, musím poslouchat reklamy
a různé noviny, které mě nebaví, když se mi líbí nějaká
písnička, tak nemůžu zjistit, jak se jmenuje.“
Významnější pro danou cílovou skupinu.

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT S DOTAZY?
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1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍLE PRŮZKUMU
Televizní přístroje, potažmo provozovatelé televizního vysílání již nejsou technologicky omezeni na
zprostředkovávání lineárního, tedy kontinuálního vysílání, ale mohou nabízet i služby související
s „klasickým televizním vysíláním“. Mezi tyto technologie lze zahrnout HbbTV, možnost posunu vysílání
v čase „time-shift“ či výběr z videotéky.
V roce 2016 bylo chytrou televizí vybaveno 18 % domácností, 15 % ji pak mělo připojenou k internetu.
Vyplývá to z výběrového šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií
v domácnostech a mezi jednotlivci v ČR. V roce 2017 byla komunikována informace o přechodu na
nový standard digitálního pozemního televizního vysílání, který má v roce 2021 zcela nahradit současný
standard DVB-T. Této informace využili jak výrobci, tak prodejci televizních přístrojů k povzbuzení
poptávky po nových přístrojích, připravených na nový standard. Vedle toho televizní stanice v ČR
rozšiřovaly nabídku funkce hybridní interaktivní televize, což také komunikovaly (červené tlačítko,
červený bod, atp.). I proto lze předpokládat další růst penetrace chytrých televizí i HbbTV v populaci
ČR.
V tomto kontextu RRTV zadala vypracování studie o zastoupení nejnovějších technologií v oblasti
televizního vysílání v domácnostech a o míře jejich využívání diváky.
Studie by dle zadání zadavatele měla přinést odpovědi na tyto otázky:
a) Dochází k využívání „netelevizní nabídky“ televizními diváky, ať již HbbTV, time-shift, video
on demand, nahrávání pořadů či prohlížení internetu a dalších služeb, které nabízejí tzv. chytré
televize, případně zda diváci upřednostňují využívání „starých technologií“ – teletext, EPG?
b) Jaké divácké skupiny HbbTV využívají, jakou formou a kdo jsou jejich běžnými uživateli? (u
diváků, kteří nedisponují uvedenými technologiemi, by studie měla zjišťovat, zda jsou pro ně
technická zařízení, umožňující přístup k HbbTV, finančně nedostupná, či jaké jiné důvody je
odrazují od pořízení podobné techniky: považují ji za zbytečnost, považují ji za technicky příliš
složitou apod.)
c) Je si běžný divák (= běžný spotřebitel) vědom rozdílů mezi televizním vysíláním jako takovým
a službami HbbTV?
Užívání moderních technologií klade i vyšší nároky na ochranu spotřebitele, neboť může dojít
k omezení ochrany soukromých údajů, případně problémům spojeným s přímou platbou za prémiový
obsah prostřednictvím platebních karet. Druhý okruh otázek by tak měl byl zaměřen na to:
d) zda jsou si diváci vědomi možných hrozeb a rizik ze strany nových technologií (lze v souvislosti
s šířením různých typů obchodních sdělení prostřednictvím HbbTV vysledovat možné ohrožení
spotřebitelů),
e) jaké je chování diváků – spotřebitelů, užívajících technologie, které nabízejí mnohem širší
škálu komerční komunikace a současně, které jsou schopné reagovat na individuální
preference jednotlivých uživatelů.
Všechna zjištěná data by pak měla být vztažena ke sledovaným sociodemografickým kritériím –
věk, vzdělání, místo bydliště, sociální status atd.
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2 DESIGN PRŮZKUMU
Vstupní údaje jsou výsledkem dotazníkového šetření na vzorku respondentů z online výzkumného
panelu. Základní soubor tvoří obyvatelé ČR ve věku 16 a více let, používající internet, kteří mají
v domácnosti televizor a alespoň občas televizi sledují.
Sběr dat byl realizován na základě kvótního výběru. Kvótními znaky pro výběr respondentů byly
pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, velikost sídla a kraj bydliště respondentů.
Struktura výběrového souboru dle kvótních znaků byla stanovena na základě interních dat agentury
FOCUS získaných v rámci několika vlastních reprezentativních průzkumů v roce 2017. Tato struktura
byla přepočítána na stanovenou velikost výběrového souboru, a to 2000 respondentů.







Populace: uživatelé internetu ve věku 16 a více let s televizorem v domácnosti, kteří alespoň
občas sledují televizi.
Výběr respondenta: kvótní výběr (viz výše) z databáze respondentů Českého národního
panelu, který čítá přibližně 70 tisíc respondentů.
Metoda: Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) – respondenti samostatně vyplňují
elektronický dotazník na svém počítači či tabletu.
Nástroj sběru dat: dotazník obsahující uzavřené i otevřené otázky.
Termín sběru dat: 23. březen – 3. duben 2018.
Počet sesbíraných dotazníků zařazených ke zpracování: 2015 dotazníků.

Získaný výběrový soubor je tak reprezentativní na populaci televizních diváků ve věku 16 a více let,
kteří jsou uživateli internetu a mají televizor v domácnosti. Dle interních dat agentury FOCUS se jedná
o 75 % obecné populace ČR v daném věkovém rozpětí.
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Tabulka č. 1: Struktura výběrového souboru – kvótní rozpis a skutečný stav

pohlaví

věk

vzdělání

velikost
místa
bydliště

kraj

muž
žena
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
do 4.999 obyvatel
5.000 - 19.999 obyvatel
20.000 - 99.999 obyvatel
100.000 a více obyvatel
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
CELKEM

KVÓTA
počet
%
985
49,21 %
1015
50,79 %
250
12,48 %
422
21,13 %
438
21,80 %
352
17,57 %
325
16,35 %
213
10,67 %
92
4,63 %
695
34,79 %
787
39,41 %
426
21,18 %
739
36,93 %
366
18,24 %
431
21,63 %
464
23,20 %
278
13,90 %
265
13,25 %
129
6,46 %
102
5,11 %
59
2,95 %
146
7,31 %
75
3,78 %
85
4,28 %
89
4,43 %
84
4,19 %
229
11,44 %
118
5,89 %
104
5,19 %
237
11,83 %
2000 100,00%

SESBÍRÁNO
počet
%
992
49,23 %
1023
50,77 %
246
12,21 %
425
21,09 %
444
22,03 %
356
17,67 %
331
16,43 %
213
10,57 %
96
4,76 %
699
34,69 %
797
39,55 %
423
20,99 %
748
37,12 %
369
18,31 %
427
21,19 %
471
23,37 %
280
13,90 %
264
13,10 %
131
6,50 %
102
5,06 %
59
2,93 %
147
7,30 %
76
3,77 %
86
4,27 %
89
4,42 %
85
4,22 %
234
11,61 %
121
6,00 %
104
5,16 %
237
11,76 %
2015
100,00 %

ROZDÍL
počet
7
9
-4
3
6
5
6
0
4
5
10
-3
10
3
-4
7
2
-1
2
1
0
1
1
1
0
1
5
3
0
0
15

%
-0,01 %
0,01 %
-0,28%
-0,03%
0,20%
0,13%
0,05%
-0,07%
0,17%
-0,09%
0,09%
-0,18%
0,27%
0,06%
-0,43%
0,20%
0,00%
-0,15%
0,04%
-0,01%
-0,05%
-0,01%
0,02%
0,02%
-0,03%
0,01%
0,16%
0,11%
0,01%
-0,03%
0,00 %

Zpráva obsahuje vedle tabulek a grafů rovněž textovou interpretaci důležitých zjištění. Interval
spolehlivosti se pohybuje na úrovni maximálně ± 2,2 % na hladině významnosti 95 % při 50% četnosti
jevu.
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3 DETAILNÍ VÝSLEDKY
3.1 Povědomí o HbbTV
O HbbTV, neboli o červeném tlačítku, které umožňuje na chytré televizi aktivovat funkce a služby, které
nabízí některé televizní stanice, již někdy alespoň slyšely téměř tři čtvrtiny zkoumané populace (73 %),
více než čtvrtina (27 %) o této službě či funkci povědomí nemá.
Povědomí o HbbTV (či zaznamenání této služby) je ve sledovaných sociodemografických skupinách
většinové, tj. v rámci všech sledovaných sociodemografických kategorií většina respondentů deklaruje,
že o HbbTV již někdy slyšela. Statisticky významně vyšší je povědomí o této službě u mužů (79 %) a
osob z domácností s čistými měsíčními příjmy nad 50 tisíc Kč. Ve srovnání s celkem nižší povědomí
deklarují ženy (68 %), lidé ve věku 25-34 let (66 %) a lidé z nízkopříjmových domácností (s měsíčními
příjmy domácností do 20 tisíc Kč; 65 %). I v těchto skupinách však většina osob o HbbTV již někdy
slyšela.

Graf č. 1: Povědomí o HbbTV
Znění otázky: Slyšel jste již někdy o HbbTV, neboli o červeném tlačítku, které umožňuje na chytré
(Smart) televizi aktivovat funkce a služby, které nabízí některé televizní stanice pomocí HbbTV? (q1),
v %, N = 2015, obyvatelé ČR ve věku 16 a více let využívající internet a alespoň občas sledující televizi

slyšel/a

27

neslyšel/a

73

Jen o něco více než třetina těch, kdo o HbbTV již někdy slyšeli, ví, jaký je rozdíl mezi běžným televizním
vysíláním a HbbTV (36 % dotázaných, což představuje 27 % z celku).

Tabulka č. 2: Znalost rozdílu mezi HbbTV a běžným televizním vysíláním
Znění otázky: Víte, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV? (q2), v sloupcových %, N
= 1477, pouze ti, kdo o HbbTV slyšeli

ano (vím)
ne (nevím)
celkem

počet
odpovědí
535
942
1477

%
36,2 %
63,8 %
100,0 %

přepočet na
celek (%)
26,6 %
46,7 %
73,3 %

Vyšší znalost odlišnosti HbbTV od běžného vysílání deklarují muži, lidé s vysokoškolským vzděláním,
vyšším profesním statusem, z domácností se středními a vyššími příjmy. Ani v těchto skupinách však
6
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podíl těch, kdo uvedli, že rozdíl znají, nepřekračuje hranici 40 %. Nižší znalost rozdílu mezi HbbTV a
běžným televizním vysíláním pak deklarují ženy, mladí lidé ve věku 15-24 let, studenti, lidé s nižším
vzděláním a osoby ze středně a nízkopříjmových domácností.

Tabulka č. 3: Znalost rozdílu mezi HbbTV a běžným televizním vysíláním dle vybraných
sociodemografických kategorií
Znění otázky: Víte, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV? (q2), v řádkových %, N =
2015, celek - internetová populace ČR ve věku 16 a více let sledující televizi
ano
celek

internetová populace ČR 16+
26,6 %
sledující televizi
pohlaví
muž
36,8 %
žena
16,6 %
věk
16-24
17,1 %
25-34
23,3 %
35-44
29,7 %
45-54
26,4 %
55-64
31,1 %
65 a více
30,5 %
vzdělání
základní
15,6 %
SŠ bez maturity
22,2 %
SŠ s maturitou
28,6 %
vysokoškolské
32,4 %
ekonomická
vysoce kvalifikovaní odborníci,
38,5 %
aktivita
top management
střední řídící pracovníci,
32,3 %
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
28,9 %
manuálně pracující
25,1 %
důchodci - starobní, invalidní
26,2 %
osoby v domácnosti
15,9 %
studenti
16,6 %
nezaměstnaní
18,5 %
čistý měsíční
méně než 20 000,- Kč
18,0 %
příjem
20 000 – 29 999 Kč
21,5 %
domácnosti
30 000 – 39 999 Kč
27,3 %
40 000 – 49 999 Kč
35,3 %
50 000 Kč a více
35,4 %
Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné rozdíly
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku

ne

bez odpovědi
(o HbbTV
neslyšeli)

celkem

počet

46,7 %

26,7 %

100,0 %

2015

42,2 %
51,1 %
52,8 %
42,4 %
46,2 %
49,7 %
45,9 %
46,0 %
55,2 %
50,1 %
45,3 %
42,1 %

21,0 %
32,3 %
30,1 %
34,4 %
24,1 %
23,9 %
23,0 %
23,5 %
29,2 %
27,8 %
26,1 %
25,5 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

992
1023
246
425
444
356
331
213
96
699
797
423

38,5 %

23,0 %

100,0 %

187

42,1 %

25,6 %

100,0 %

359

43,7 %
27,5 %
100,0 %
49,2 %
25,6 %
100,0 %
50,0 %
23,8 %
100,0 %
55,0 %
29,1 %
100,0 %
50,3 %
33,1 %
100,0 %
43,1 %
38,5 %
100,0 %
46,8 %
35,2 %
100,0 %
49,5 %
29,0 %
100,0 %
47,5 %
25,2 %
100,0 %
42,9 %
21,8 %
100,0 %
44,9 %
19,7 %
100,0 %
– modrá značí významně vyšší hodnotu

284
390
366
189
175
65
378
548
444
340
305
oproti

Mají-li lidé, kteří znají rozdíl mezi HbbTV a běžným televizním vysíláním, spontánně uvést, v čem tento
rozdíl spočívá, pak nejčastěji zmiňují možnost v rámci HbbTV sledovat pořady zpětně, z archivu,
opakovaně, s možností zastavení či posunutí přehrávání (39 %), 37 % dále uvádí skutečnost, že hybridní
televize je kombinací klasického televizního vysílání a internetu, respektive jako odlišující znak uvádí
propojení televize s internetem (37 %). 15 % dotázaných dále zmiňuje interaktivitu hybridní televize,
tedy možnost individuálního výběru přehrávaného obsahu, podle desetiny dotázaných se HbbTV od
běžného vysílání odlišuje také širokou nabídkou pořadů (11 %).

7

HbbTV a jeho uživatelé

Tabulka č. 4: Rozdíl mezi HbbTV a běžným vysíláním
Znění otázky: Napište nám prosím, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV? (q3),
N = 535, pouze ti, kdo uvedli, že ví, jaký je rozdíl mezi HbbTV a běžným vysíláním; kategorizace
spontánních odpovědí, možnost více odpovědí

lze sledovat pořady zpětně, z archivu, opakovaně, s možností
zastavení, posunutí, přetočení videa
kombinace klasické TV a internetu, propojeno s internetem
interaktivní televize, mohu přehrát, kdy chci a co chci
velký výběr programů a pořadů
multifunkční, mnoho funkcí obecně
kvalita; lepší, kvalitnější (obraz, zvuk, vysílání)
nabízí doplňující informace, více informací k pořadům
bez reklam, reklamy lze přeskakovat
možnost nahrávání
SMART TV, speciální přijímač
multifunkční červené tlačítko
bonusy, něco navíc
jiné (s četností < 1 %)

počet
odpovědí

%

211

39,4 %

197
82
60
41
33
33
18
17
16
15
7
26

36,8 %
15,3 %
11,2 %
7,7 %
6,2 %
6,2 %
3,4 %
3,2 %
3,0 %
2,8 %
1,3 %
4,9 %

3.2 Vybavenost českých domácností pro HbbTV
Obyvatelé ČR, kteří používají internet a alespoň občas sledují televizi, mají doma nejčastěji pouze běžné
televize bez možnosti připojení k internetu (49 %). Více než třetina (35 %) má doma k dispozici Smart
TV (35 %), 12 % disponuje oběma typy přístrojů, 5 % neví.
Chytrou televizí s možností připojení k internetu tedy disponuje téměř polovina domácností (47 %;
35 % má pouze Smart TV, dalších 12 % má Smart TV i běžný televizní přístroj bez možnosti připojení
k internetu).

Tabulka č. 5: Typy televizních přístrojů v domácnosti
Znění otázky: Nyní k televiznímu přístroji či přístrojům, které vlastníte a používáte ve své domácnosti.
Jaký či jaké typy televizních přístrojů používáte ve své domácnosti? (q4), v %, N = 2015, obyvatelé ČR
ve věku 16 a více let využívající internet a alespoň občas sledující televizi
počet odpovědí

%

707

35,1 %

980

48,6 %

237

11,8 %

celkem Smart TV

944

46,9 %

celkem běžný přístroj

1217

60,4 %

91

4,5 %

2015

100,0 %

Smart neboli chytrá televize, kterou lze připojit k internetu, a
která umožňuje např. sledovat pořady z televizních archivů,
různých videoték, surfovat na internetu, sledovat videa na
internetu, např. na YouTube, atp.
běžný televizní přístroj, který není možné připojit k internetu
máme v domácnosti oba typy přístrojů

neví
celkem
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Vlastnictví chytré televize statisticky významně častěji deklarují muži (51 %), lidé s vyšším profesním
statusem (řídící pracovníci, majitelé firem, odborníci), podíl vlastníků Smart TV také vzrůstá s měsíčními
příjmy domácností – chytrou televizi častěji nalezneme v domácnostech s čistými měsíčními příjmy nad
40 tisíc Kč, naopak statisticky významně méně často v domácnostech s měsíčními příjmy do 30 tisíc Kč.
Menší výskyt chytrých televizí lze pozorovat také u seniorů a starobních důchodců, nezaměstnaných a
také v domácnostech bez připojení na kabelovou televizi.

Tabulka č. 6: Typy televizních přístrojů v domácnosti dle vybraných sociodemografických kategorií
Znění otázky: Nyní k televiznímu přístroji či přístrojům, které vlastníte a používáte ve své domácnosti.
Jaký či jaké typy televizních přístrojů používáte ve své domácnosti? (q4), řádková %, N = 2015, celek internetová populace ČR ve věku 16 a více let sledující alespoň občas televizi

celek

internetová populace ČR 16+
sledující televizi
pohlaví
muž
žena
věk
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
vzdělání
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
ekonomická
vysoce kvalifikovaní odborníci,
aktivita
top management
střední řídící pracovníci,
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
manuálně pracující
důchodci - starobní, invalidní
osoby v domácnosti
studenti
nezaměstnaní
čistý měsíční
méně než 20 000,- Kč
příjem
20 000 – 29 999 Kč
domácnosti
30 000 – 39 999 Kč
40 000 – 49 999 Kč
50 000 Kč a více
děti do 15 let
ano
v domácnosti
ne
ano
kabelová
televize v dom. ne

Smart TV
v domácnosti
nebo Smart TV i
běžný přístroj

jen běžný
přístroj

neví

celkem

počet

46,9 %

48,6 %

4,5 %

100,0 %

2015

50,7 %
43,2 %
53,7 %
50,1 %
49,5 %
46,8 %
43,2 %
32,9 %
52,1 %
43,3 %
49,1 %
47,5 %

47,5 %
49,7 %
43,9 %
45,2 %
46,2 %
48,5 %
51,1 %
62,4 %
42,7 %
49,7 %
47,8 %
49,6 %

1,8 %
7,1 %
2,4 %
4,7 %
4,3 %
4,8 %
5,7 %
4,7 %
5,2 %
7,0 %
3,1 %
2,8 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

992
1023
246
425
444
356
331
213
96
699
797
423

53,5 %

43,9 %

2,7 %

100,0 %

187

55,7 %

41,2 %

3,1 %

100,0 %

359

47,2 %
43,2 %
37,2 %
52,4 %
51,4 %
26,2 %
29,6 %
40,3 %
52,1 %
56,8 %
61,3 %
48,8 %
45,8 %
51,8 %
43,6 %

46,8 %
50,1 %
58,5 %
44,4 %
45,1 %
67,7 %
61,4 %
54,0 %
44,9 %
41,2 %
36,7 %
47,2 %
49,4 %
43,6 %
51,9 %

6,0 %
6,6 %
4,4 %
3,2 %
3,4 %
6,2 %
9,0 %
5,7 %
2,9 %
2,1 %
2,0 %
4,0 %
4,8 %
4,6 %
4,4 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

284
390
366
189
175
65
378
548
444
340
305
730
1285
799
1216
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Multimediálním centrem, které mimo další funkce umožňuje připojení běžné televize k internetu, je
vybavena necelá pětina domácností ze zkoumané populace (19 %). Pokud se na vlastnictví
multimediálního centra podíváme přes typy televizních přístrojů v domácnostech diváků, ukazuje se,
že multimediální centra si častěji pořizují majitelé chytrých televizí jako doplnění či rozšíření pro
chytrou televizi. Zatímco u uživatelů chytrých televizí má multimediální centrum více než třetina diváků
(34 %), ve skupině uživatelů běžných televizních přístrojů (bez připojení k internetu) si dané zařízení
pořídilo pouze 7 % domácností.
Z hlediska sociodemografických charakteristik diváků si multimediální centra častěji než celek populace
pořizují mladší lidé ve věku 16-34 let, studenti a lidé z domácností s nejvyššími příjmy.

Tabulka č. 7: Vlastnictví multimediálního centra
Znění otázek: Vlastníte a používáte multimediální centrum, které umožňuje z běžného televizního
přístroje udělat chytrou (smart) televizi? (q5) Jaký či jaké typy televizních přístrojů používáte ve své
domácnosti? (q4) sloupcová %, N = 2015, obyvatelé ČR ve věku 16 a více let využívající internet a
alespoň občas sledující televizi.
vlastnictví multimediálního
centra
ano
ne
celkem

typy televizních přístrojů v domácnosti
pouze
běžný
oba typy
neví
Smart TV
přístroj
přístrojů
33,9 %
6,7 %
31,2 %
11,0 %
66,1 %
93,3 %
68,8 %
89,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

celek

počet

19,4 %
80,6 %
100,0 %

390
1625
2015

Pokud se na vybavení domácností z hlediska typu televizních přístrojů a vlastnictví multimediálního
centra podíváme optikou celkových procent, můžeme říci, že:




35,1 % respondentů má v domácnosti pouze Smart TV,
dalších 11,8 % má kromě chytré televize i běžný přístroj,
0,5 % zkoumané populace sice nedokáže říci, zda vlastní chytrou či běžnou televizi, ale má
v domácnosti multimediální centrum.

Lze tak konstatovat, že z hlediska vybavení je pro sledování HbbTV vybavena polovina domácností ze
zkoumané populace (50,6 %).

Tabulka č. 8: Vybavenost domácností pro HbbTV (vlastnictví multimediálního centra nebo chytré
televize)
Znění otázek: Vlastníte a používáte multimediální centrum, které umožňuje z běžného televizního
přístroje udělat chytrou (Smart) televizi? (q5) Jaký či jaké typy televizních přístrojů používáte ve své
domácnosti? (q4) celková %, N = 2015, obyvatelé ČR ve věku 16 a více let využívající internet a
alespoň občas sledující televizi
vlastnictví multimediálního
centra
ano
ne
celkem

typy televizních přístrojů v domácnosti
pouze
běžný
oba typy
neví
SMART TV
přístroj
přístrojů
11,9 %
3,3 %
3,7 %
0,5 %
23,2 %
45,4 %
8,1 %
4,0 %
35,1 %
48,6 %
11,8 %
4,5 %

celek

počet

19,4 %
80,6 %
100,0 %

390
1625
2015
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Vybavenost pro sledování hybridní televize zřetelně koresponduje s příjmy domácností – s jejich
růstem vzrůstá i podíl domácností, které mají vybavení pro sledování HbbTV. Vlastnictví chytré televize
či multimediálního centra také častěji deklarují muži, mladí lidé do 24 let a lidé s vyšším profesním
statusem. Významně méně jsou pro příjem HbbTV vybaveny nízkopříjmové domácnosti a domácnosti
seniorů.

Tabulka č. 9: Vybavenost domácností pro HbbTV (vlastnictví multimediálního centra nebo chytré
televize) dle vybraných sociodemografických kategorií
Znění otázky: Nyní k televiznímu přístroji či přístrojům, které vlastníte a používáte ve své domácnosti.
Jaký či jaké typy televizních přístrojů používáte ve své domácnosti? (q4), Vlastníte a používáte
multimediální centrum, které umožňuje z běžného televizního přístroje udělat chytrou (Smart)
televizi? (q5) řádková %, N = 2015, celek - internetová populace ČR ve věku 16 a více let sledující
alespoň občas televizi
pouze běžná
televize bez
multimed. centra
v domácnosti

celkem

počet

50,6 %

49,4 %

100,0 %

2015

55,2 %
46,1 %
58,9 %
54,8 %
54,3 %
50,8 %
45,0 %
33,3 %
57,3 %
46,8 %
53,1 %
50,8 %

44,8 %
53,9 %
41,1 %
45,2 %
45,7 %
49,2 %
55,0 %
66,7 %
42,7 %
53,2 %
46,9 %
49,2 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

992
1023
246
425
444
356
331
213
96
699
797
423

57,8 %

42,2 %

100,0 %

187

59,3 %

40,7 %

100,0 %

359

smart TV nebo
multimed. centrum
v domácnosti
celek

internetová populace ČR 16+
sledující televizi
pohlaví
muž
žena
věk
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
vzdělání
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
ekonomická
vysoce kvalifikovaní odborníci,
aktivita
top management
střední řídící pracovníci,
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
manuálně pracující
důchodci - starobní, invalidní
osoby v domácnosti
studenti
nezaměstnaní
čistý měsíční
méně než 20 000,- Kč
příjem
20 000 – 29 999 Kč
domácnosti
30 000 – 39 999 Kč
40 000 – 49 999 Kč
50 000 Kč a více
Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku

50,7 %
49,3 %
100,0 %
284
47,7 %
52,3 %
100,0 %
390
38,3 %
61,7 %
100,0 %
366
55,6 %
44,4 %
100,0 %
189
57,1 %
42,9 %
100,0 %
175
36,9 %
63,1 %
100,0 %
65
32,8 %
67,2 %
100,0 %
378
44,3 %
55,7 %
100,0 %
548
55,9 %
44,1 %
100,0 %
444
60,0 %
40,0 %
100,0 %
340
65,9 %
34,1 %
100,0 %
305
rozdíly – modrá značí významně vyšší hodnotu oproti
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3.2.1 Motivy a bariéry pořízení chytré televize či multimediálního centra
Lidé, kteří si pořídili chytrou televizi či multimediální centrum, jako důvod pořízení nejčastěji uvádějí
možnost připojení televize k internetu (27 %). Desetina si Smart TV pořídila spíše jako náhradu za
starou televizi či kvůli zobrazovacím kvalitám konkrétní televize, spíše než kvůli jejím funkcím. Další
desetina si naopak chytrou televizi či multimediální centrum pořídila právě kvůli novým funkcím či
množství funkcí, které tato zařízení nabízí, podobně 9 % dotázaných jako důvod pořízení konkrétně
zmiňuje možnost sledovat pořady ze záznamu či funkci nahrávání.

Tabulka č. 10: Důvody pořízení chytré televize nebo multimediálního centra
Znění otázky: Proč jste si pořídili Smart / chytrou televizi či multimediální centrum? (q6), N = 1020,
pouze ti, kdo mají v domácnosti chytrou televizi nebo multimediální centrum; kategorizace
spontánních odpovědí, možnost více odpovědí
počet
odpovědí
274

26,9 %

kvalitní obraz, rozlišení, funkce 3D, výkon (obecně)

105

10,3 %

množství funkcí, široké využití

100

9,8 %

výměna staré TV

95

9,3 %

byl to výběr někoho jiného; nerozhodoval/a jsem já

90

8,8 %

možnost sledovat zpětně pořady/ z archivu, funkce nahrávání

89

8,7 %

výhodná cena, koupě; sleva

64

6,3 %

je to moderní, novinka, trendy, jít s dobou

64

6,3 %

líbila se mi/nám, chtěli jsme ji

52

5,1 %

nebylo to plánované, nevěděl/a jsem to

38

3,7 %

možnost propojení s dalšími zařízeními

38

3,7 %

jiná už na trhu není dostupná, standard

32

3,1 %

víc dostupných filmů, pořadů, programů

30

2,9 %

problémy se signálem, změna vysílání (frekvence)
jiné (s četností < 2 %)

20

2,0 %

66

6,5 %

bez konkrétního důvodu, neví

115

11,3 %

připojení k internetu

%

Lidé, kteří chytrou televizi ani multimediální centrum v domácnosti nemají, si ji dosud nepořídili
zejména proto, že jim stačí připojovat se k internetu prostřednictvím jiných zařízení, jako je počítač či
chytrý telefon (60 %). Pro čtvrtinu dotázaných je pořízení chytré televize finančně nedostupné či příliš
nákladné (25 %), necelá čtvrtina považuje chytrou televizi za zbytečnost (23 %), pětině dotázaných pro
jejich potřeby postačuje připojení domácnosti na kabelovou televizi (20 %). Ostatní důvody jsou již
méně časté.
Bezpečnostní rizika (zavirování zařízení) či obavy z možného zneužití osobních údajů coby bariéry
pořízení Smart TV do domácnosti deklaruje pouze 4-5 % dotázaných.
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Tabulka č. 11: Důvody nepořízení chytré televize nebo multimediálního centra
Znění otázky: Z jakého důvodu jste si dosud nepořídili Smart televizi, která kromě běžného televizního
vysílání (v reálném čase), umožňuje např. sledovat pořady a filmy z televizních archivů, surfovat na
internetu, atp.? (q23), N = 995, pouze ti, kdo nemají v domácnosti chytrou televizi ani multimediální
centrum; možnost více odpovědí
počet
odpovědí
595

59,8 %

chytrá televize je pro nás finančně nedostupná

253

25,4 %

chytrou televizi považuji za zbytečnost

231

23,2 %

máme kabelovou televizi, která naše potřeby dostatečně pokrývá

197

19,8 %

(spontánně) není potřeba, zatím slouží stávající TV

58

5,8 %

odrazuje nás komplikované ovládání chytré televize
nechceme mít Smart televizi připojenou k internetu z obavy ze zneužití
osobních a soukromých údajů
nechceme mít Smart televizi připojenou k internetu z bezpečnostních
důvodů (obava ze zavirování televize či dalších zařízení připojených
k domácí síti, atp.)
(spontánně) uvažuji o zakoupení Smart TV do budoucna

56

5,6 %

52

5,2 %

41

4,1 %

34

3,4 %

o Smart neboli chytré televizi nemám žádné povědomí, nevím, že existuje
nemáme doma wifi nebo dostatek datových zásuvek, abychom Smart
televizi k internetu mohli připojit
neuměli bychom chytrou televizi k internetu připojit
nechceme mít Smart televizi k internetu připojenou kvůli tomu, že
nenabízí zajímavý obsah, aplikace, atp.
nechceme mít Smart televizi připojenou k internetu kvůli dětem

33

3,3 %

27

2,7 %

26

2,6 %

21

2,1 %

19

1,9 %

nemáme doma internet a nechceme si jej ani pořizovat

6

,6 %

27

2,7 %

máme počítač, notebook nebo tablet připojený k internetu, a to nám stačí

jiné spontánně uvedené (s četností < 2 %)

%

3.2.2 Připojení chytré televize nebo multimediálního centra k internetu
K internetu má svou chytrou televizi nebo multimediální centrum připojeno 83 % těch, kdo mají dané
zařízení v domácnosti, což představuje 42 % z celku zkoumané populace. Jen 17 % dotázaných svou
chytrou televizi či multimediální centrum připojené k internetu nemá.

Tabulka č. 12: Připojení chytré televize nebo multimediálního centra k internetu
Znění otázky: Máte alespoň jednu svoji Smart / chytrou televizi či multimediální centrum připojené
k internetu? (q7) sloupcová %, N = 1020, pouze ti, kdo mají v domácnosti chytrou televizi nebo
multimediální centrum.

připojeno k internetu
nepřipojeno k internetu
celkem

počet odpovědí

%

844
176
1020

82,7 %
17,3 %
100,0 %

přepočet na celek
populace (%)
41,9 %
8,7 %
50,6 %
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Lidé, kteří svou chytrou televizi či multimediální centrum nemají připojené k internetu, jako důvod
nepřipojení nejčastěji uvádí, že připojení uvedených zařízení na internet nepovažují za potřebné,
protože obsah, který je na internetu zajímá, sledují jiným způsobem, například přes počítač či chytrý
telefon. Tento důvod uvádí 70 % dotázaných, což představuje 12 % uživatelů Smart TV nebo vlastníků
multimediální center.
Necelá pětina dotázaných (17 %) má potíže s připojením televize k internetu, 14 % má obavy
z bezpečnostních rizik spočívajících v zavirování televize či dalších zařízení v domácí síti. Podobný podíl
dotázaných (12 %) nechce mít televizi k internetu připojenou kvůli obavám ze zneužití osobních a
soukromých dat, které je potřeba zadat do některých aplikací, které chytré televize nabízejí. Desetina
těch, kdo svou chytrou televizi či multimediální centrum nemají připojené k internetu, tak činí kvůli
dětem. Ostatní důvody jsou již méně časté. S ohledem na skutečnost, že dotazován byl vzorek
internetové populace ČR, mezi důvody není vůbec zmíněna absence připojení internetu v domácnosti.

Tabulka č. 13: Důvody nepřipojení chytré televize nebo multimediálního centra k internetu
Znění otázky: Proč nemáte svoji chytrou / Smart televizi připojenou k internetu? Můžete uvést i více
důvodů. (q8), N = 176, pouze ti, kdo nemají v domácnosti chytrou televizi nebo multimediální centrum
připojené k internetu, možnost více odpovědí
počet
odpovědí

%

přepočet na
subcelek majitelů
Smart TV nebo
multimediálních
center (%)

123

69,9 %

12,1 %

30

17,0 %

2,9 %

25

14,2 %

2,5 %

21

11,9 %

2,1 %

18

10,2 %

1,8 %

10

5,7 %

1,0 %

8

4,5 %

0,8 %

7

4,0 %

0,7 %

(spontánně) jiný důvod (s četností < 1 %)

2

1,1 %

0,2 %

4

2,3 %

0,4 %

nemáme doma internet

0

0,0 %

0,0 %

nepotřebujeme chytrou televizi připojenou k internetu,
protože obsah, který nás na internetu zajímá, sledujeme
jiným způsobem (počítač, tablet, notebook, chytrý telefon)
neumíme televizi k internetu připojit
nechceme mít televizi k internetu připojenou
z bezpečnostních důvodů (obava ze zavirování televize či
dalších zařízení připojených k domácí síti, atp.)
nechceme mít televizi k internetu připojenou kvůli obavám ze
zneužití osobních a soukromých dat, které je potřeba zadat do
některých aplikací, které chytré televize nabízejí
nechceme mít televizi k internetu připojenou kvůli dětem
nechceme mít televizi k internetu připojenou kvůli tomu, že
nenabízí zajímavý obsah, aplikace, atp.
nemáme doma wifi nebo dostatek datových zásuvek,
abychom televizi k internetu mohli připojit
zatím nebyl čas (spontánně)
pomalý internet (spontánně)
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3.3 Sledování běžného vysílání a HbbTV u majitelů Smart TV
Šest z deseti dotázaných majitelů Smart TV1 sleduje na svém televizoru denně běžné televizní vysílání
(v reálném čase). Necelá pětina se na klasické vysílání dívá několikrát za týden (17 %), necelá desetina
několikrát měsíčně (8 %) a obdobně velký podíl méně často (9 %). 6 % majitelů Smart TV vysílání
v reálném čase nesleduje vůbec.
Denně běžné televizní vysílání sledují především starší respondenti nad 55 let, se středoškolským a
vysokoškolským vzděláním, pracující na vysoce kvalifikovaných pozicích, důchodci a lidé žijící ve
dvoučlenných domácnostech nebo ve velkých rodinách se třemi a více dětmi.

Graf č. 2: Frekvence sledování běžného vysílání na Smart TV (detailní členění)
Znění otázky: Jak často na své chytré televizi či v televizi připojené k multimediálnímu centru sledujete
běžné (živé) televizní vysílání, tj. vysílání v reálném čase? (q9), v %, N = 1020, majitelé Smart TV
22,8

několikrát denně
denně

17,1

několikrát týdně
jednou týdně
2-3x měsíčně
1x měsíčně
méně často
vůbec vysílání v reálném čase nesleduji

4,8

37,1

3,4

2,2

6,8

5,9

Graf č. 3: Frekvence sledování běžného vysílání na Smart TV (kategorizace odpovědí)
Znění otázky: Jak často na své chytré televizi či v televizi připojené k multimediálnímu centru sledujete
běžné (živé) televizní vysílání, tj. vysílání v reálném čase? (q9), v %, N = 1020, majitelé Smart TV
22,8

několikrát denně
denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně
méně často
vůbec vysílání v reálném čase nesleduji

8,2

17,1

37,1

8,9

5,9

1

Pro zjednodušení budeme v dalším textu jako majitele Smart TV souhrnně označovat jak vlastníky chytrých
televizorů, tak i běžných TV přijímačů, připojených k multimediálnímu centru (N=1020).
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Tabulka č. 14: Frekvence sledování běžného vysílání na Smart TV dle vybraných
sociodemografických kategorií

méně často

běžné vysílání
nesleduji

celkem

počet

internetová populace ČR 16+
60 %
sledující televizi
pohlaví
muž
61 %
žena
58 %
věk
16-24
51 %
25-34
58 %
35-44
61 %
45-54
59 %
55-64
69 %
65 a více
65 %
vzdělání
základní
47 %
SŠ bez maturity
55 %
SŠ s maturitou
64 %
vysokoškolské
61 %
ekonomická
vysoce kvalifikovaní odborníci,
70 %
aktivita
top management
střední řídící pracovníci,
62 %
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
58 %
manuálně pracující
59 %
důchodci - starobní, invalidní
66 %
osoby v domácnosti
55 %
studenti
45 %
nezaměstnaní
58 %
čistý měsíční
méně než 20 000,- Kč
55 %
příjem
20 000 – 29 999 Kč
59 %
domácnosti
30 000 – 39 999 Kč
59 %
40 000 – 49 999 Kč
63 %
50 000 Kč a více
62 %
počet členů
1
54 %
domácnosti
2
67 %
3
56 %
4
58 %
5 a více
59 %
počet dětí do
0 (bez dětí do 15 let)
60 %
15 let v
1 dítě
59 %
domácnosti
2 děti
58 %
3 a více
66 %
Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku

několikrát
měsíčně

celek

několikrát týdně

denně

Znění otázky: Jak často na své chytré (Smart) televizi či v televizi připojené k multimediálnímu centru
sledujete běžné (živé) televizní vysílání, tj. vysílání v reálném čase? (q9), řádková %, N = 1020, majitelé
Smart TV

17,1 %

8,2 %

8,9 %

5,9 %

100,0 %

1020

19,2 % 8,6 % 7,5 %
14,6 % 7,8 % 10,6 %
21,4 % 16,6 % 10,3 %
17,2 % 9,0 % 8,6 %
20,7 % 3,7 % 10,0 %
14,9 % 11,0 % 8,3 %
12,1 % 5,4 % 6,0 %
11,3 % 2,8 % 11,3 %
21,8 % 12,7 % 16,4 %
14,1 % 8,3 % 13,1 %
17,0 % 7,6 % 6,4 %
20,5 % 8,4 % 5,6 %

3,6 %
8,5 %
0,7 %
7,3 %
4,6 %
7,2 %
7,4 %
9,9 %
1,8 %
9,2 %
4,7 %
4,2 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

548
472
145
233
241
181
149
71
55
327
423
215

15,7 %

5,6 %

4,6 %

3,7 %

100,0 %

108

17,8 %

7,5 %

7,0 %

5,2 %

100,0 %

213

25,0 % 6,3 % 4,9 % 6,3 % 100,0 %
13,4 % 10,2 % 11,3 % 6,5 % 100,0 %
9,3 % 5,0 % 11,4 % 7,9 % 100,0 %
14,3 % 8,6 % 12,4 % 9,5 % 100,0 %
26,0 % 15,0 % 13,0 % 1,0 % 100,0 %
16,7 % 12,5 % 4,2 % 8,3 % 100,0 %
14,5 % 11,3 % 7,3 % 12,1 % 100,0 %
13,6 % 7,4 % 12,3 % 7,4 % 100,0 %
18,5 % 8,9 % 8,5 % 4,8 % 100,0 %
17,6 % 6,9 % 7,4 % 5,4 % 100,0 %
20,4 % 8,0 % 8,0 % 2,0 % 100,0 %
18,4 % 12,3 % 7,0 % 8,8 % 100,0 %
14,7 % 4,7 % 8,2 % 5,9 % 100,0 %
20,2 % 8,0 % 9,5 % 6,8 % 100,0 %
16,3 % 10,4 % 11,8 % 3,2 % 100,0 %
17,3 % 12,3 % 4,9 % 6,2 % 100,0 %
17,7 % 7,9 % 7,8 % 6,2 % 100,0 %
16,7 % 8,6 % 10,8 % 5,4 % 100,0 %
15,9 % 7,1 % 13,5 % 5,6 % 100,0 %
12,2 % 14,6 % 2,4 % 4,9 % 100,0 %
rozdíly – modrá značí významně vyšší hodnotu

144
186
140
105
100
24
124
243
248
204
201
114
341
263
221
81
631
222
126
41
oproti
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HbbTV využívá nadpoloviční většina majitelů Smart TV (53 %), což představuje 27 % z celku zkoumané
populace. 11 % vlastníků chytrých televizí sleduje hybridní televizi denně, 16 % vícekrát týdně, 13 %
vícekrát měsíčně a 14 % méně často. Časté uživatele této funkce najdeme především mezi dotázanými,
kteří považují sledování filmů a seriálů za důležitou náplň svého volného času, neuživatelé HbbTV jsou
zase častěji zastoupeni mezi nezaměstnanými.

Tabulka č. 15: Frekvence využívání HbbTV (detailní členění)
Znění otázky: Nyní se věnujme HbbTV, které vysílají některé televizní stanice. …. Jak často používáte
možnosti, které vám HbbTV nabízí? (q10) v %, N = 1020, majitelé Smart TV
počet odpovědí
několikrát denně
denně
několikrát týdně
jednou týdně
2-3x měsíčně
1x měsíčně
méně často
vůbec HbbTV nepoužívám
celkem

32
77
164
74
58
27
112
476
1020

majitelé Smart TV
(%)
3,1 %
7,5 %
16,1 %
7,3 %
5,7 %
2,6 %
11,0 %
46,7 %
100,0 %

přepočet na celou
populaci
1,6 %
3,8 %
8,1 %
3,7 %
2,9 %
1,3 %
5,6 %
23,6 %
50,6 %

Graf č. 4: Frekvence využívání HbbTV (kategorizace odpovědí)
Znění otázky: Nyní se věnujme HbbTV, které vysílají některé televizní stanice. …. Jak často používáte
možnosti, které vám HbbTV nabízí? (q10) v %, N = 1020, majitelé Smart TV
denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně
méně často
vůbec HbbTV nepoužívám

10,7

16,1

12,9

13,6

46,7
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Tabulka č. 16: Frekvence využívání HbbTV dle vybraných sociodemografických kategorií

ekonomická
aktivita

čistý měsíční
příjem
domácnosti

počet členů
domácnosti

počet dětí do
15 let v
domácnosti

méně často

vůbec HbbTV
nepoužívám

celkem

počet

vzdělání

několikrát
měsíčně

věk

majitelé Smart TV
muž
žena
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
vysoce kvalifikovaní odborníci,
top management
střední řídící pracovníci,
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
manuálně pracující
důchodci - starobní, invalidní
osoby v domácnosti
studenti
nezaměstnaní
méně než 20 000,- Kč
20 000 – 29 999 Kč
30 000 – 39 999 Kč
40 000 – 49 999 Kč
50 000 Kč a více
1
2
3
4
5 a více
0 (bez dětí do 15 let)
1 dítě
2 děti
3 a více

několikrát týdně

celek
pohlaví

denně

Znění otázky: Nyní se věnujme HbbTV, které vysílají některé televizní stanice. …. Jak často používáte
možnosti, které vám HbbTV nabízí? (q10) řádková %, řádková %, N = 1020, majitelé Smart TV

10,7 %
11,5 %
9,7 %
7,6 %
11,2 %
13,3 %
9,4 %
9,4 %
12,7 %
3,6 %
12,2 %
11,8 %
7,9 %

16,1 %
17,9 %
14,0 %
13,8 %
15,5 %
18,3 %
14,9 %
17,4 %
15,5 %
12,7 %
15,0 %
14,9 %
20,9 %

12,9 %
14,1 %
11,7 %
15,2 %
16,7 %
11,2 %
12,2 %
10,1 %
9,9 %
18,2 %
13,1 %
12,5 %
12,1 %

13,6 %
12,6 %
14,8 %
13,1 %
12,9 %
10,8 %
18,2 %
13,4 %
15,5 %
18,2 %
14,4 %
12,3 %
14,0 %

46,7 %
44,0 %
49,8 %
50,3 %
43,8 %
46,5 %
45,3 %
49,7 %
46,5 %
47,3 %
45,3 %
48,5 %
45,1 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

1020
548
472
145
233
241
181
149
71
55
327
423
215

11,1 % 22,2 % 11,1 % 13,0 % 42,6 %

100,0 %

108

12,7 % 16,0 % 14,1 %

9,9 %

47,4 %

100,0 %

213

5,6 %
13,4 %
11,4 %
13,3 %
6,0 %
4,2 %
13,7 %
11,9 %
8,5 %
8,8 %
11,9 %
12,3 %
9,1 %
11,0 %
11,3 %
12,3 %
9,7 %
13,5 %
10,3 %
12,2 %

13,2 %
14,5 %
17,1 %
16,2 %
17,0 %
0,0 %
16,1 %
11,9 %
14,1 %
13,2 %
13,9 %
13,2 %
13,2 %
14,4 %
15,8 %
7,4 %
13,8 %
15,3 %
11,9 %
7,3 %

45,8 %
46,8 %
47,1 %
43,8 %
51,0 %
54,2 %
46,0 %
50,6 %
47,6 %
44,1 %
43,8 %
48,2 %
49,6 %
44,5 %
47,1 %
38,3 %
48,7 %
42,8 %
45,2 %
41,5 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

144
186
140
105
100
24
124
243
248
204
201
114
341
263
221
81
631
222
126
41

17,4 %
15,6 %
15,7 %
12,4 %
13,0 %
16,7 %
13,7 %
14,0 %
14,1 %
21,6 %
16,9 %
14,9 %
15,8 %
15,6 %
15,4 %
22,2 %
15,8 %
14,4 %
19,8 %
17,1 %

18,1 %
9,7 %
8,6 %
14,3 %
13,0 %
25,0 %
10,5 %
11,5 %
15,7 %
12,3 %
13,4 %
11,4 %
12,3 %
14,4 %
10,4 %
19,8 %
12,0 %
14,0 %
12,7 %
22,0 %

Srovnáme-li frekvenci sledování běžného vysílání v reálném čase a hybridní televize u majitelů Smart
TV, je zřejmé, že u diváků technicky disponovaných pro příjem HbbTV z hlediska frekvence sledování
stále převládá konzumace běžného televizního vysílání nad obsahem nabízeným HbbTV či Smart TV.
Téměř tři čtvrtiny majitelů chytrých televizí sledují častěji běžné vysílání v reálném čase (73 %), 16 %
sleduje oba typy obsahů stejně často, 11 % tráví více času sledováním obsahu, který nabízí Smart TV nebo
HbbTV.
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Tabulka č. 17: Sledování běžného vysílání vs. obsahu Smart TV a HbbTV
Znění otázky: Věnujete více času sledování běžného, tj. v reálném čase běžícího televizního obsahu,
nebo obsahu, který nabízí Smart TV a HbbTV? (q15) v %, N = 1020, majitelé Smart TV

více času trávím sledováním běžného, v reálném čase běžícího televizního obsahu
více času trávím sledováním obsahu, který nabízí Smart TV nebo HbbTV

počet
odpovědí
749

73,4 %

112

11,0 %

%

je to tak půl na půl

159

15,6 %

celkem

1020

100,0 %

Na preferenci běžného vysílání nebo obsahů ze Smart TV a HbbTV má vliv především věk dotázaných
– Smart TV a HbbTV častěji preferují nejmladší respondenti do 24 let, dotázaní se základním vzděláním
a studenti. Klasickému vysílání dávají přednost hlavně nejstarší respondenti (nad 65 let).

Tabulka č. 18: Sledování běžného vysílání vs. obsahu Smart TV a HbbTV dle vybraných
sociodemografických kategorií
Znění otázky: Věnujete více času sledování běžného, tj. v reálném čase běžícího televizního obsahu,
nebo obsahu, který nabízí Smart TV a HbbTV? (q15) řádková %, N = 1020, majitelé Smart TV

celek
pohlaví

více běžné více Smart
vysílání
TV, HbbTV
73,4 %
11,0 %
76,1 %
10,9 %
70,3 %
11,0 %
68,3 %
20,7 %
63,5 %
14,6 %
76,8 %
9,5 %
77,9 %
7,7 %
77,2 %
6,7 %
85,9 %
1,4 %
69,1 %
16,4 %
70,6 %
9,2 %
76,1 %
10,4 %
73,5 %
13,5 %

půl na
půl
15,6 %
13,0 %
18,6 %
11,0 %
21,9 %
13,7 %
14,4 %
16,1 %
12,7 %
14,5 %
20,2 %
13,5 %
13,0 %

celkem

počet

majitelé Smart TV
100,0 % 1020
muž
100,0 %
548
žena
100,0 %
472
věk
16-24
100,0 %
145
25-34
100,0 %
233
35-44
100,0 %
241
45-54
100,0 %
181
55-64
100,0 %
149
65 a více
100,0 %
71
vzdělání
základní
100,0 %
55
SŠ bez maturity
100,0 %
327
SŠ s maturitou
100,0 %
423
vysokoškolské
100,0 %
215
ekonomická aktivita
vysoce kvalifikovaní odborníci,
73,1 %
13,9 %
13,0 % 100,0 %
108
top management
střední řídící pracovníci,
80,3 %
8,9 %
10,8 % 100,0 %
213
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
73,6 %
11,1 %
15,3 % 100,0 %
144
manuálně pracující
71,5 %
10,2 %
18,3 % 100,0 %
186
důchodci - starobní, invalidní
75,7 %
4,3 %
20,0 % 100,0 %
140
osoby v domácnosti
63,8 %
15,2 %
21,0 % 100,0 %
105
studenti
72,0 %
18,0 %
10,0 % 100,0 %
100
nezaměstnaní
62,5 %
12,5 %
25,0 % 100,0 %
24
čistý měsíční příjem
méně než 20 000,- Kč
66,9 %
11,3 %
21,8 % 100,0 %
124
domácnosti
20 000 – 29 999 Kč
72,4 %
9,9 %
17,7 % 100,0 %
243
30 000 – 39 999 Kč
75,4 %
11,7 %
12,9 % 100,0 %
248
40 000 – 49 999 Kč
76,0 %
11,3 %
12,7 % 100,0 %
204
50 000 Kč a více
73,6 %
10,9 %
15,4 % 100,0 %
201
Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné rozdíly – modrá značí významně vyšší hodnotu oproti
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku
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3.3.1 Typologie uživatelů HbbTV
Abychom získali plastičtější obraz o frekvenci sledování HbbTV v českých domácnostech, prezentujeme
v této kapitole základní typologii diváků podle frekvence, s níž využívají HbbTV.
Jak ukazuje následující graf, dělí se uživatelé HbbTV s přihlédnutím k tomuto kritériu do čtyř přibližně
stejně velkých skupin: 19 % funkci využívá denně, 28 % několikrát týdně, 23 % několikrát měsíčně a
24 % méně často.

Graf č. 5: Uživatelé HbbTV dle frekvence používání služby
Znění otázky: Jak často v současnosti využíváte HbbTV následujících televizních stanic? (q11) …. Jak
často používáte možnosti, které vám HbbTV nabízí? (q10) v %, N = 544, uživatelé HbbTV
24

19

denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně

23

28

méně často

Následující tabulka porovnává, jak často HbbTV využívají jednotlivé sociodemografické skupiny.
V tabulce jsou uvedena sloupcová %, součet hodnot ve sloupcích pro jednotlivé proměnné (např.
pohlaví, věk) tedy činí 100 %.
Necelou pětinu respondentů, kteří mají zkušenost se službou HbbTV, tvoří její každodenní uživatelé
(19 %). Jde tedy o dotázané, pro něž je tato služba nedílnou součástí domácího trávení volného času a
relaxace. Jsou mezi nimi ve srovnání s celým souborem zastoupeni častěji muži, lidé ve věku 35 – 44
let, s ukončeným středoškolským vzděláním, pracující na středních řídících pozicích a jako majitelé
menších firem, žijící v domácnostech s nejvyššími příjmy, uživatelé kabelové televize a lidé, pro něž je
rozhodně důležité sledování filmů a seriálů – a to zejména domácích.
Největší část uživatelů HbbTV využívá několikrát týdně (28 %). Jsou to tedy lidé, kteří jsou s HbbTV
dobře obeznámeni, ale využívají ji jen v určitých situacích (např. o víkendu, kdy mají více času apod.).
Tato skupina je podobná předchozímu segmentu, liší se hlavně vyšším vzděláním a prací na
kvalifikovanějších pozicích. Jsou zde nadreprezentováni muži, lidé ve věku 25 – 34 let, vysokoškoláci,
pracující jako vysoce kvalifikovaní odborníci nebo top manažeři, z domácností s nadprůměrnými příjmy,
preferující tuzemské filmy a seriály.
Necelá čtvrtina uživatelů HbbTV funkci aktivuje několikrát měsíčně (23 %). Tito dotázaní službu
pravděpodobně využívají pro určité specifické účely (zhlédnutí pořadu, na který se nestačili podívat
v běžném vysílání, získání určité informace apod.). V této skupině ve srovnání s celou zkoumanou
populací najdeme častěji muže, mladé respondenty ve věku 25 – 34 let, pracující na úřednických a
nemanuálních pozicích, z domácností s průměrnými příjmy, pro něž je sledování filmů a seriálů spíše
důležitou náplní volného času a kteří preferují spíše zahraniční filmovou a seriálovou produkci.
Rovněž necelá čtvrtina dotázaných využívajících HbbTV červené tlačítko spouští nejvýše jednou
měsíčně (24 %). Tito respondenti tedy nabídku hybridní televize zřejmě využívají jen nahodile.
Najdeme zde častěji lidi ve věku 45 – 54 let a z domácností s větším počtem členů. V ostatních
charakteristikách se tento segment od celku internetové populace sledující televizi výrazněji neliší.
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Pokud odhlédneme od frekvence využívání HbbTV, lze říci, že uživatelé HbbTV se od celkové divácké
populace liší četnějším zastoupením mužů, osob ve věku 25-44 let, s vyšším profesním statusem a
z domácností se středními a vyššími příjmy. Oproti celku divácké populace jsou zde pak
podreprezentovány ženy, senioři a lidé z nízkopříjmových domácností.

Tabulka č. 19: Frekvence využívání HbbTV dle vybraných sociodemografických kategorií
(sloupcová %)

počet členů
domácnosti

nevlastním
Smart TV

čistý měsíční
příjem
domácnosti

vůbec HbbTV
nepoužívám

ekonomická
aktivita

využívají HbbTV
(alespoň někdy)

vzdělání

méně často

věk

několikrát
měsíčně

pohlaví

internetová populace ČR 16+
sledující televizi
muž
žena
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
vysoce kvalifikovaní odborníci,
top management
střední řídící pracovníci,
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
manuálně pracující
důchodci - starobní, invalidní
osoby v domácnosti
studenti
nezaměstnaní
méně než 20 000,- Kč
20 000 – 29 999 Kč
30 000 – 39 999 Kč
40 000 – 49 999 Kč
50 000 Kč a více
1
2
3
4
5 a více
0 (bez dětí do 15 let)

několikrát týdně

celek

celek

denně

Znění otázky: Nyní se věnujme HbbTV, které vysílají některé televizní stanice. …. Jak často používáte
možnosti, které vám HbbTV nabízí? (q10) sloupcová %, N = 2015, celek - internetová populace ČR ve
věku 16 a více let sledující alespoň občas televizi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2015

58 %
42 %
10 %
24 %
29 %
16 %
13 %
8%
2%
37 %
46 %
16 %

60 %
40 %
12 %
22 %
27 %
16 %
16 %
7%
4%
30 %
38 %
27 %

58 %
42 %
17 %
30 %
20 %
17 %
11 %
5%
8%
33 %
40 %
20 %

50 %
50 %
14 %
22 %
19 %
24 %
14 %
8%
7%
34 %
37 %
22 %

56 %
44 %
13 %
24 %
24 %
18 %
14 %
7%
5%
33 %
40 %
22 %

51 %
49 %
15 %
21 %
24 %
17 %
16 %
7%
5%
31 %
43 %
20 %

45 %
55 %
10 %
19 %
20 %
18 %
18 %
14 %
4%
37 %
38 %
21 %

49 %
51 %
12 %
21 %
22 %
18 %
16 %
11 %
5%
35 %
40 %
21 %

992
1023
246
425
444
356
331
213
96
699
797
423

11 %

15 %

9%

10 %

11 %

10 %

8%

9%

187

25 %

21 %

23 %

15 %

21 %

21 %

15 %

18 %

359

7%
23 %
15 %
13 %
6%
1%
16 %
27 %
19 %
17 %
22 %
13 %
28 %
27 %
23 %
9%
56 %

15 %
18 %
13 %
8%
8%
2%
10 %
21 %
21 %
27 %
21 %
10 %
33 %
25 %
21 %
11 %
61 %

20 %
14 %
9%
11 %
10 %
5%
10 %
21 %
30 %
19 %
20 %
10 %
32 %
29 %
17 %
12 %
58 %

14 %
19 %
17 %
12 %
12 %
0%
14 %
21 %
25 %
19 %
20 %
11 %
32 %
27 %
25 %
4%
63 %

14 %
18 %
14 %
11 %
9%
2%
12 %
22 %
24 %
21 %
21 %
11 %
32 %
27 %
22 %
9%
60 %

14 %
18 %
14 %
10 %
11 %
3%
12 %
26 %
25 %
19 %
18 %
12 %
36 %
25 %
22 %
7%
64 %

14 %
21 %
23 %
8%
8%
4%
26 %
31 %
20 %
14 %
10 %
17 %
35 %
24 %
18 %
7%
66 %

14 %
19 %
18 %
9%
9%
3%
19 %
27 %
22 %
17 %
15 %
14 %
34 %
25 %
20 %
8%
64 %

284
390
366
189
175
65
378
548
444
340
305
279
688
500
396
152
730
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počet

několikrát týdně

několikrát
měsíčně

méně často

využívají HbbTV
(alespoň někdy)

vůbec HbbTV
nepoužívám

nevlastním
Smart TV

1 dítě
2 děti
3 a více
ano
ne
rozhodně důležité
důležitost
spíše důležité
sledování
spíše nedůležité
filmů/seriálů ve
rozhodně nedůležité
volném čase
filmy/seriály vůbec nesleduji
preference
tuzemské (české) filmy/seriály
filmů/seriálů
zahraniční filmy/seriály
dle původu
počet dětí do
15 let v
domácnosti
kabelová
televize v dom.

celek

denně
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28 %
12 %
5%
47 %
53 %
17 %
37 %
33 %
11 %
2%
61 %

20 %
15 %
4%
41 %
59 %
9%
35 %
46 %
10 %
0%
62 %

23 %
12 %
7%
35 %
65 %
8%
41 %
36 %
15 %
0%
45 %

24 %
11 %
2%
41 %
59 %
9%
29 %
39 %
22 %
1%
51 %

23 %
13 %
4%
41 %
59 %
10 %
36 %
39 %
15 %
1%
55 %

20 %
12 %
4%
47 %
53 %
8%
34 %
39 %
17 %
1%
48 %

18 %
13 %
4%
36 %
64 %
5%
30 %
45 %
18 %
2%
56 %

20 %
13 %
4%
40 %
60 %
7%
32 %
42 %
17 %
1%
54 %

1285
1285
397
256
77
799
1216
144
651
846
346

39 %

38 %

55 %

49 %

45 %

52 %

44 %

46 %
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3.4 Sledovaný obsah a využívané funkce v rámci HbbTV a Smart TV
3.4.1 Sledovanost HbbTV vybraných stanic
Uživatelé HbbTV hybridní televizi sledují nejčastěji na následujících stanicích: TV Prima (86 %), Česká
televize (79 %) a v poněkud menší míře na TV Nova (65 %). Třetina uživatelů HbbTV také alespoň občas
sleduje hybridní vysílání televize Óčko (33 %), 37 % uživatelů také uvedlo, že sleduje HbbTV jiné stanice.

Graf č. 6: Využívání HbbTV jednotlivých stanic
Znění otázky: Jak často v současnosti využíváte HbbTV následujících televizních stanic? (q11), v %,
N = 544, uživatelé HbbTV
často

občas

Televize Prima (iPrima)

31

Česká televize (iVysílání)
Televize Nova (Nova HbbTV)
Televize Óčko (Óčko HbbTV)

7

18

Televize Šlágr (Šlágr HbbTV) 2 10
HbbTV jiné stanice (např. zahraniční, atp.)

vůbec

6

32
26
31

55

47

14

47

88

67

35

21

63

3.4.2 Využívání jednotlivých funkcí HbbTV
Co se týče konkrétních funkcí a možností, které hybridní televize nabízí, dvojici diváky nejčastěji
využívaných funkcí tvoří zpětné sledování pořadů z televizních archivů jednotlivých stanic (využívá
91 % uživatelů HbbTV; 40 % často, 51 % občas) a spouštění pořadů z interaktivního televizního
programu (využívá 77 %; 27 % často, 50 % občas). Nadpoloviční většina uživatelů alespoň občas
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vyzkouší získávání informací o pořadech (58 %), tipy, na co se dívat (57 %) a získávání informací o počasí
či sněhové situaci (53 %). Relativně nejméně uživatelé HbbTV hlasují v různých hitparádách (16 %) a
chatují s jinými diváky (14 %).

Graf č. 7: Využívání jednotlivých funkcí HbbTV
Znění otázky: Které funkce a možnosti HbbTV využíváte a jak často? (q12), v %, N = 544, uživatelé
HbbTV
často

vůbec

40

zpětné sledování pořadů z archivu jednotlivých stanic
interaktivní televizní program, který umožňuje spustit
daný pořad (i zpětně)
získávání informací o pořadech, hercích, či sledování
bonusových materiálů

občas
51

27

9

50

22

8

50

42

tipy, na co se dívat

10

47

43

informace o počasí, sněhu v zimních střediscích atp.

11

42

informace o novinkách, které se objeví v kinech 3
teletext na HbbTV

7

hraní her a kvízů, které televizní stanice nabízejí 3
sledování letáků a reklamní nabídky, které HbbTV nabízí 2

47

35

62

31

63

23

74

19

79

hlasování v různých soutěžích a hitparádách 2 14

84

možnost chatovat s jinými diváky, např. Očko Flirt 2 12

86

Odhlédneme-li od obsahu či charakteru funkcí využívaných uživateli HbbTV a zaměříme se pouze na
jejich počet, lze konstatovat, že uživatelé HbbTV průměrně alespoň občas využívají 5 funkcí z celku 11
testovaných. Využívání funkcí hybridní televize je u uživatelů tedy poměrně hojné.

Graf č. 8: Počet využívaných funkcí uživateli HbbTV
Znění otázky: Které funkce a možnosti HbbTV využíváte a jak často? (q12), v %, N = 544, uživatelé
HbbTV
80

počet alespoň občas využívaných funkcí HbbTV (v %)

%

60
40
20
0

25

25

24

1-2 funkce

3-4 funkce

5-6 funkcí

průměr : 4,9 funkcí
medián: 5 funkcí
modus: 2 funkce
13

13

7-8 funkcí

9-11 funkcí
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Co se týče vlastních využívaných funkcí HbbTV, všechny skupiny uživatelů z hlediska základních
sociodemografických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání) nejvíce využívají funkce zpětného sledování
pořadů z archivů televizních stanic, interaktivní televizní program umožňující spustit daný pořad či
pořady, dále tipy, na co dívat, a získávání informací o pořadech, hercích či sledování bonusových
materiálů k pořadům.
Lidé s nižším vzděláním pak průměrně využívají nejvyšší počet funkcí HbbTV a častěji než celek využívají
HbbTV ke sledování informací o novinkách v kinech, hraní her, sledování letáků a reklamní nabídky a
chatování.

Tabulka č. 20: Využívání funkcí HbbTV dle základních sociodemografických charakteristik uživatelů

celek - uživatelé HbbTV

muži

ženy

16-34 let

35-54 let

55 a více let

ZŠ, SŠ bez
maturity

maturita

VŠ

Znění otázky: Které funkce a možnosti HbbTV využíváte a jak často? (q12), N = 544, uživatelé HbbTV,
sloupcová %, tabulka vynáší percentuálně podíly příslušníků jednotlivých sociodemografických skupin,
kteří danou funkci využívají alespoň občas

počet (N)

544

307

237

203

228

113

208

218

118

průměrný počet využívaných funkcí

4,9

4,7

5,2

5,2

4,7

4,6

5,4

4,7

4,5

využívané funkce HbbTV

zpětné sledování pořadů z archivu televizních stanic
interaktivní televizní program, který umožňuje
spustit daný pořad (i zpětně)
získávání informací o pořadech, hercích či sledování
bonusových materiálů

pohlaví

věk

vzdělání

90,6 % 91,2 % 89,9 % 94,1 % 88,6 % 88,5 % 87,5 % 90,8 % 95,8 %
77,6 % 76,9 % 78,5 % 78,8 % 77,2 % 76,1 % 78,4 % 77,5 % 76,3 %
58,3 % 59,9 % 56,1 % 58,6 % 59,2 % 55,8 % 57,2 % 59,6 % 57,6 %

tipy, na co se dívat

57,4 % 51,1 % 65,4 % 59,6 % 55,3 % 57,5 % 64,9 % 53,7 % 50,8 %

informace o počasí, informace stavu sněhu v
zimních střediscích, atp.

52,9 % 52,1 % 54,0 % 51,2 % 51,3 % 59,3 % 57,7 % 49,5 % 50,8 %

informace o novinkách, které se objeví v kinech

38,4 % 34,5 % 43,5 % 48,3 % 33,8 % 30,1 % 46,6 % 35,3 % 29,7 %

teletext na HbbTV

37,3 % 36,2 % 38,8 % 35,0 % 39,0 % 38,1 % 43,3 % 33,0 % 34,7 %

hraní her a kvízů, které televizní stanice nabízejí

25,7 % 22,8 % 29,5 % 28,6 % 25,4 % 21,2 % 33,2 % 20,6 % 22,0 %

sledování letáků a reklamní nabídky, které HbbTV
nabízí

21,0 % 17,6 % 25,3 % 26,6 % 17,1 % 18,6 % 27,4 % 18,8 % 13,6 %

hlasování v různých soutěžích a hitparádách

15,8 % 14,3 % 17,7 % 20,7 % 13,6 % 11,5 % 18,3 % 15,1 % 12,7 %

možnost chatovat s jinými diváky, např. Óčko Flirt

13,8 %

9,8 %

19,0 % 19,2 % 12,3 %

7,1 %

20,7 % 12,4 %

4,2 %

Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné rozdíly – modrá značí významně vyšší hodnotu oproti
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku. Zeleně jsou zvýrazněny tři nejčastěji využívané funkce v dané
sociodemografické skupině.
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3.4.3 Využívání zpětného sledování pořadů bez reklam v rámci HbbTV
Možnost za poplatek sledovat zpětně na HbbTV pořady bez reklam, kterou nabízí některé stanice,
využívá jen velmi malá část diváků HbbTV. Konkrétně jen 8 % uživatelů HbbTV uvádí, že platí měsíční
paušál za možnost sledovat pořady na HbbTV bez reklam. 70 % sleduje pořady s reklamami, 11 %
zpětně pořady vůbec nesleduje a dalších 11 % není o možnosti platit za sledování obsahu bez reklam
informováno.

Tabulka č. 21: Využívání možnosti sledovat na HbbTV za poplatek pořady bez reklam
Znění otázky: Některé komerční televizní stanice (např. TV Prima) umožňují v rámci HbbTV zpětně
sledovat jejich pořady, jako jsou filmy, seriály, dokumenty, atp. bez reklam. Tato funkce je ovšem
zpoplatněná. Využíváte této možnosti a platíte za to, že můžete sledovat pořady v rámci HbbTV bez
reklam? (q13) v %, N = 544, uživatelé HbbTV
počet
odpovědí
43

7,9 %

ne, sledujeme pořady i s reklamami

380

69,9 %

možnost sledovat zpětně pořady a filmy vůbec nevyužíváme

60

11 %

o možnosti sledovat za úplatu pořady na HbbTV bez reklam vůbec nevím

61

11,2 %

celkem

544

100,0 %

ano, platíme měsíční paušál za to, že můžeme zpětně sledovat pořady bez reklam

%

3.4.4 Využívání dalších funkcí Smart TV
V rámci výzkumu jsme majitelům chytrých televizí či běžných přístrojů spojených s multimediálním
centrem předložili nabídku 13 funkcí či aplikací, které lze u chytrých televizí využívat.
Výzkum ukazuje, že majitelé Smart televizí využívají vedle HbbTV ještě řadu jiných funkcí: nejčastěji
přehrávání filmů z externích disků (alespoň občas vyzkouší 80 % majitelů Smart TV), stahování a
sledování videa zdarma (67 %), bezdrátové přehrávání obsahů z jiných zařízení (66 %) a surfování na
internetu (56 %).
Více než dvě pětiny majitelů chytrých televizí také využívají funkce zpětného přehrávání televizního
vysílání (využívá 43 % dotázaných, z toho 13 často) a nahrávání televizních pořadů na harddisk (42 %).
Přibližně 2-3 uživatelé z desíti pak využívají chytrou televizi pro přístup na sociální sítě, poslechu hudby
zdarma, sledování filmů ze zpoplatněných filmoték či hraní her.
Nejméně jsou chytré televize využívané k poslechu zpoplatněné hudby (13 %) a chatování (11 %).
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Graf č. 9: Využívání jiných funkcí Smart televizí
Znění otázky: Chytré televize nabízejí, vedle HbbTV, i jiné funkce a aplikace. Které z následujících
funkcí a aplikací Smart televize či běžné televize spojené s multimediálním centrem využíváte a jak
často? (q14) v %, N = 1020, majitelé Smart TV
často
přehrávání filmů z externích hard či USB flash disků

24

stahování a sledování videa zdarma na internetu
bezdrátově přehrávání videí a fotek z chytrých telefonů,
tabletů či notebooků
surfování na internetu pomocí internetového prohlížeče

přístup do sociálních sítí
poslech hudby zdarma na chytré televizi na kanálech typu
Spotify, atp.
sledování filmů a seriálů ze zpoplatněných videoték

35

13

11

13

zpožděné přehrávání televizního vysílání - Time Shift
nahrávání pořadů z televize na hard nebo flash disk

občas

30

9

6

23

7

9

hraní her na chytré televizi 4

45

53

43

vůbec

45

34

20

35

58

33

71

22

44

58

72

18

73

19

77

poslech hudby za poplatek na chytré televizi na kanálech
3 10
typu Spotify, atp.

87

používání chytré televize k chatování 2 9

89

Pokud se na data podíváme skrz počet využívaných funkcí, jak ukazuje graf níže, jsou funkce chytrých
televizí uživateli poměrně široce využívány - průměrně diváci využívají 5 z předložených funkcí, jen 5 %
uživatelů chytrých televizí nevyužívá žádnou z nabídnutých funkcí.

Graf č. 10: Počet využívaných dalších funkcí chytrých televizí
Znění otázky: Chytré televize nabízejí, vedle HbbTV, i jiné funkce a aplikace. Které z následujících funkcí
a aplikací Smart televize či běžné televize spojené s multimediálním centrem využíváte a jak často?
(q14) v %, N = 1020, majitelé Smart TV.
80

počet alespoň občas využívaných funkcí Smart TV (v %)

%

60
40
20
0

28

41
17

5
1 (žádná)

1-3 funkce

průměr : 4,8 funkcí
medián: 5 funkcí
modus: 4 funkce

4-6 funkcí

7-9 funkcí

8
10 a více

26

HbbTV a jeho uživatelé

3.4.5 Srovnání funkcí běžných televizorů a funkcí nabízených chytrými televizemi
Při srovnání funkcí nabízených běžnými televizními přístroji (teletext, EPG) s obdobnými funkcemi
nabízenými chytrými televizemi převládá u uživatelů Smart TV názor, že funkce nabízené chytrými
televizemi jsou lepší (62 %). Pouze 7 % by i přes zkušenost se Smart TV dalo přednost funkcím klasické
televize. Čtvrtina dotázaných nepreferuje ani jednu variantu, 5 % nedokáže posoudit.
Názory jednotlivých sociodemografických diváckých skupin se příliš neliší – ve všech skupinách
většinově převažuje názor, že v rámci obdobných funkcí typu teletext či EPG chytré televize nabízí lepší
funkce než běžné přístroje.

Graf č. 11: Srovnání funkcí nabízených běžnými televizory (bez připojení k internetu) s obdobnými
funkcemi nabízenými chytrými televizemi
Znění otázky: Když srovnáte funkce, které nabízejí běžné televizory (bez připojení k internetu), např.
teletext a EPG (programový průvodce) a obdobné funkce, které nabízejí chytré televize, které jsou lepší?
Které byste raději používal/a? (q20), v %, N = 1020, N = 1020, majitelé Smart TV

25

5

7

funkce běžných, klasických televizorů
funkce chytré televize
je mi to jedno
neumím posoudit, nemám srovnání s
klasickou televizí

62

3.4.6 Interaktivní a personalizovaná reklama na Smart TV a HbbTV
Jen necelá pětina majitelů chytrých televizí se při používání Smart TV nebo HbbTV setkala s interaktivní
reklamou (16 %). Z hlediska sociodemografických charakteristik se s ní setkali především mladší
respondenti do 34 let a studenti.

Graf č. 12: Zaznamenání interaktivní reklamy na Smart TV nebo HbbTV
Znění otázky: Setkala jste se na své SMART nebo HbbTV s interaktivní reklamou, tj. reklamou, která
Vám umožnila pomocí tlačítka např. získat více informací o inzerovaném produktu, objednat testovací
jízdu automobilu, na který byla reklama či navštívit nějaký e-shop, kde jste si mohl/a inzerovaný
produkt koupit? (q16), v %, N = 1020, majitelé Smart TV
16
ano

ne

84
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Interaktivní reklamu využila jen třetina z dotázaných, kteří ji na své Smart TV nebo HbbTV zaznamenali
(15 % vícekrát, 18 % jen jednou). Pokud tento podíl přepočteme na všechny majitele Smart TV, můžeme
konstatovat, že tuto formu marketingové komunikace využilo jen 5 % z nich.
Tabulka č. 22: Využití interaktivní reklamy
Znění otázky: Využil/a jste již někdy tuto interaktivní reklamu? (q17), v %, N = 164, zaznamenali
interaktivní reklamu
počet odpovědí

%

ano, vícekrát

25

15,2 %

přepočet na majitele
Smart TV (%, N=1020)
2,5 %

ano, jednou

30

18,3 %

2,9 %

ne, nevyužil/a

109

66,5 %

10,7 %

celkem

164

100 %

16,1 %

Necelá polovina uživatelů HbbTV deklaruje povědomí o tom, že reklama vysílaná v rámci HbbTV může
být personalizovaná, tj. reagovat na předchozí volby uživatelů (45 %). Ze všech dotázaných majitelů
Smart TV tento podíl činí zhruba třetinu (36 %).

Tabulka č. 23: Povědomí o personalizované reklamě na HbbTV
Znění otázky: Reklama, kterou vysílá HbbTV, může být personalizovaná. Znamená to, že Vám ukazuje
hlavně reklamu na zboží či služby, o které jste projevil/a zájem, např. brouzdání na internetu nebo při
stisknutí tlačítka na ovladači své chytré televize. Víte nebo nevíte o tom? (q18), v %, N = 1020,
majitelé Smart TV
uživatelé HbbTV (N=544)

majitelé Smart TV (N=1020)

počet odpovědí

%

počet odpovědí

%

ano, vím

243

44,7 %

366

35,9 %

ne, nevím

301

55,3 %

654

64,1 %

celkem

544

100,0 %

1020

100 %

3.5 Povědomí o možných rizicích spojených s novými technologiemi při
užívání HbbTV
Mezi uživateli Smart TV převládají určité obavy z hrozeb či rizik plynoucích z používání nových
technologií spojených s HbbTV. Ze zneužití osobních dat má obavy 63 % dotázaných, jež vlastní Smart
TV, 70 % má obavy ze zneužití kreditní karty (37 % se obává velmi). Naopak více než čtvrtina dotázaných
vlastnících Smart TV se zneužití osobních údajů neobává, v případě kreditní karty je to více než pětina
osob, které mají v domácnosti Smart TV.
Méně obav mají zejména studenti, vysoce kvalifikovaní odborníci, lidé z domácností s nejvyššími příjmy
nad 50 000 Kč. Naopak častěji se obávají lidé starší 55 let a obecně důchodci. I přes nižší míru obav ve
vyjmenovaných skupinách respondentů, i zde převládá podíl osob, které mají obavy. Celkově tedy lze
říci, že pocit ohrožení z rizik při používání nových technologií převládá.
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Graf č. 13: Obavy plynoucí z nutnosti uvádět osobní údaje či údaje o platební kartě
Znění otázky: Při registraci do některých aplikací, které nabízí chytrá / Smart televize nebo HbbTV,
musíte uvést řadu osobních údajů. V případě aplikací, které nabízejí prémiový obsah, musíte zadat i
údaje o své platební kartě. Do jaké míry se obáváte… (q19), v %, N = 1020, majitelé Smart TV
rozhodně se neobávám
velmi se obávám

spíše se neobávám
nevím

zneužití osobních dat

4

zneužití vaší kreditní karty

5

23

17

spíše se obávám

38

33

25

10

37

8

Tabulka č. 24: Obavy plynoucí ze zneužití dat dle vybraných sociodemografických kategorií

počet

nevím

velmi se
obávám

spíše se
obávám

spíše se
neobávám

rozhodně se
neobávám

Znění otázky: Do jaké míry se obáváte zneužití osobních dat? (q19a), v %, N = 1020, majitelé Smart TV

celek
pohlaví

3,9 %
22,9 %
38,1 %
24,9 %
10,1 %
majitelé Smart TV
1020
4,6 %
24,8 %
40,7 %
21,5 %
8,4 %
muž
548
3,2 %
20,8 %
35,2 %
28,8 %
12,1 %
žena
472
věk
5,5 %
33,1 %
39,3 %
15,2 %
6,9 %
16-24
145
2,6 %
25,3 %
42,5 %
20,2 %
9,4 %
25-34
233
5,4 %
22,4 %
37,3 %
24,5 %
10,4 %
35-44
241
2,8 %
21,0 %
36,5 %
28,2 %
11,6 %
45-54
181
4,0 %
17,4 %
33,6 %
34,9 %
10,1 %
55-64
149
2,8 %
12,7 %
38,0 %
32,4 %
14,1 %
65 a více
71
vzdělání
9,1 %
32,7 %
36,4 %
7,3 %
14,5 %
základní
55
5,8 %
16,5 %
32,4 %
31,8 %
13,5 %
SŠ bez maturity
327
1,9 %
23,2 %
39,7 %
25,8 %
9,5 %
SŠ s maturitou
423
3,7
%
29,8
%
44,2
%
17,2
%
5,1
%
vysokoškolské
215
ekonomická
vysoce kvalifikovaní odborníci,
2,8 %
27,8 %
40,7 %
19,4 %
9,3 %
108
aktivita
top management
střední řídící pracovníci,
2,8 %
23,5 %
36,6 %
29,1 %
8,0 %
213
majitelé menších firem
5,6 %
23,6 %
45,8 %
18,1 %
6,9 %
úředníci, nemanuální pracující
144
4,3 %
19,9 %
40,9 %
24,2 %
10,8 %
manuálně pracující
186
4,3 %
12,9 %
33,6 %
36,4 %
12,9 %
důchodci - starobní, invalidní
140
2,9 %
22,9 %
30,5 %
31,4 %
12,4 %
osoby v domácnosti
105
6,0 %
38,0 %
39,0 %
9,0 %
8,0 %
studenti
100
0,0
%
12,5
%
29,2
%
29,2
%
29,2
%
nezaměstnaní
24
Barevně jsou zvýrazněny relevantní statisticky významné rozdíly – modrá značí významně vyšší hodnotu oproti
celku, červená významně nižší hodnotu oproti celku
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Tabulka č. 25: Obavy plynoucí ze zneužití kreditní karty dle vybraných sociodemografických
kategorií

počet

čistý měsíční
příjem
domácnosti

nevím

ekonomická
aktivita

velmi se
obávám

vzdělání

spíše se
obávám

věk

majitelé Smart TV
muž
žena
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 a více
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vysokoškolské
vysoce kvalifikovaní odborníci,
top management
střední řídící pracovníci,
majitelé menších firem
úředníci, nemanuální pracující
manuálně pracující
důchodci - starobní, invalidní
osoby v domácnosti
studenti
nezaměstnaní
méně než 20 000,- Kč
20 000 – 29 999 Kč
30 000 – 39 999 Kč
40 000 – 49 999 Kč
50 000 Kč a více

spíše se
neobávám

celek
pohlaví

rozhodně se
neobávám

Znění otázky: Do jaké míry se obáváte zneužití vaší kreditní karty? (q19b), v %, N = 1020, majitelé
Smart TV
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29,1 %
11,9 %
15,1 %
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33,3 %
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31,6 %
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38,6 %
34,0 %
35,4 %
28,9 %
26,8 %
25,5 %
28,1 %
36,2 %
37,7 %

37,3 %
32,8 %
42,4 %
35,9 %
34,3 %
36,5 %
35,9 %
41,6 %
46,5 %
27,3 %
44,0 %
36,6 %
30,7 %

7,8 %
6,4 %
9,5 %
6,9 %
8,2 %
6,6 %
8,3 %
8,1 %
11,3 %
12,7 %
9,2 %
8,5 %
3,3 %

1020
548
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241
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423
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21,3 %

43,5 %

25,0 %

6,5 %
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2,8 %

19,7 %

31,0 %

38,5 %

8,0 %

213

5,6 %
5,9 %
5,7 %
2,9 %
8,0 %
8,3 %
8,9 %
6,2 %
2,8 %
2,5 %
6,0 %

14,6 %
12,4 %
12,1 %
12,4 %
27,0 %
16,7 %
14,5 %
12,3 %
16,9 %
15,7 %
23,9 %

41,7 %
34,9 %
25,0 %
31,4 %
31,0 %
12,5 %
21,0 %
33,3 %
33,9 %
37,7 %
35,8 %

33,3 %
38,7 %
47,1 %
45,7 %
26,0 %
45,8 %
43,5 %
42,4 %
39,5 %
34,3 %
27,4 %

4,9 %
8,1 %
10,0 %
7,6 %
8,0 %
16,7 %
12,1 %
5,8 %
6,9 %
9,8 %
7,0 %

144
186
140
105
100
24
124
243
248
204
201

3.6 Důvody nevyužívání zpoplatněných služeb některých TV stanic
Dotázaní, kteří nevyužívají zpoplatněných služeb televizních stanic, uvádí jako hlavní důvod vysokou
cenu těchto služeb (59 %). Dvě pětiny dotázaných nepovažují nabízený obsah za natolik zajímavý a
atraktivní, aby za něj platily (39 %). Necelá třetina dotázaných si filmy a pořady stahuje na internetu
zdarma (31 %), pětina má obavu ze zneužití své platební karty (18 %).
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Graf č. 14: Důvody nevyužívání zpoplatněných služeb
Znění otázky: V předchozích otázkách jste uvedl/a, že nevyužíváte zpoplatněných služeb, které nabízejí
některé televizní stanice. Máme na mysli možnost sledovat filmy z různých zpoplatněných videoték,
jako např. Voyo, HBO Go nebo možnost sledovat zpětně pořady a filmy bez reklam. Z jakých důvodu?
Uveďte prosím všechny. (q21), v %, N = 354, majitelé Smart TV, kteří nevyužívají placený obsah,
možnost více odpovědí
59

považuji to za drahé
39

nabízený obsah nepovažuji za zajímavý a
dostatečně atraktivní, abych za něj platil/a
31

filmy a pořady, které mě zajímají, si stáhnu na
internetu zdarma
18

mám obavu ze zneužití své platební karty
7

jiný důvod

U respondentů, kteří mají v domácnosti Smart TV, ale zatím nevyužívají její placené služby, jsme
zjišťovali, za jakých okolností by byli ochotni za takový obsah platit. 58 % by bylo ochotno platit, pokud
by obsah nabízených služeb byl atraktivnější, 56 % pokud by ceny těchto služeb byly nižší a 27 % by
přesvědčila větší ochrana proti zneužití jejich platební karty.
Celou třetinu těchto dotázaných by nepřesvědčila ani jedna z uvedených možností k tomu, aby se o
zpoplatněné služby začali zajímat.

Graf č. 15: Potenciální ochota platit za dané služby
Znění otázky: A byl/a byste ochoten/a platit za takový obsah, kdyby… (q22), v %, N = 354, majitelé
Smart TV, kteří nevyužívají placený obsah
rozhodně ano
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3.7 Využívání nabídky funkcí běžných televizorů
Na běžných televizních přístrojích využívají dotázaní bez Smart TV v domácnosti nejčastěji přehrávání
filmů z externích hard nebo USB flash disků (53 %; 15 % dokonce využívá často). Pětina využívá zpětné
sledování pořadů z archivu TV stanic (10 % využívá často), pětina nahrává pořady z TV na externí hard
nebo flash disk (5 % využívá často). Nejméně často využívanou funkcí je zpožděné přehrávání
televizního vysílání – Time Shift (využívá 11 % osob bez Smart TV).
Přehrávání filmů z externích hard nebo USB flash disků je typičtější pro mladší dotázané do 34 let,
mající v domácnosti děti do 15 let, dále pro osoby z domácností s nejvyššími příjmy, osoby preferující
spíše zahraniční filmy a seriály.
Graf č. 16: Využívání vybraných funkcí běžných televizních přístrojů
Znění otázky: Některé běžné televizní přístroje, set-boxy či kabelové televize nabízejí následující funkce.
Umožňuje vaše televize některé z nich? A pokud, jak často tyto funkce využíváte? (q24), v %, N = 995,
internetová populace 16+ sledující TV, nedisponují Smart TV
využíváme často
nevyužíváme vůbec

využíváme občas
tato funkce není na naší TV k dispozici
15

přehrávání filmů z externích hard nebo USB
flash disků
zpětné sledování pořadů z archivu TV stanic

10

nahrávání pořadů z TV na externí hard nebo
flash disk

5

zpožděné přehrávání TV vysílání - Time
Shift

5 6
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4 HLAVNÍ ZÁVĚRY
V závěrečné kapitole odpovídáme na hlavní výzkumné otázky, které zadavatel šetření vymezil.

C/ Je si běžný divák vědom rozdílů mezi televizním vysíláním jako takovým a službami HbbTV?
Celkově můžeme říci, většina televizní divácké veřejnosti má povědomí o HbbTV – téměř tři čtvrtiny
zkoumané populace o hybridní televizi alespoň slyšely (73 %). Jen o něco více než třetina diváků, kteří
mají o HbbTV povědomí, však ví, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV (36 %, což
představuje 27 % z celku televizních diváků). Lze tak konstatovat, že i přes poměrně vysokou míru
povědomí o HbbTV jen poměrně malý podíl televizních diváků dokáže specifikovat, v čem spočívá
rozdíl mezi hybridní televizí a běžným vysíláním.
Hlavními vnímanými distinktivními prvky HbbTV jsou možnost zpětného sledování pořadů a dále
skutečnost, že hybridní televize představuje kombinaci klasického televizního vysílání a internetu.

A/ Dochází k využívání „netelevizní nabídky“ televizními diváky, ať již HbbTV, time-shift, video on
demand, nahrávání pořadů či prohlížení internetu a dalších služeb, které nabízejí tzv. chytré televize,
případně zda diváci upřednostňují využívání „starých technologií“ – teletext, EPG?
Penetrace „netelevizní nabídky“ mezi zkoumanou populací je zřetelná. HbbTV alespoň občas využívá
více než čtvrtina všech dotázaných (mírně nadpoloviční většina majitelů Smart TV). Z ostatních funkcí
chytrých televizí (mimo HbbTV) se oblibě těší především přehrávání filmů z externích disků, bezplatné
stahování a sledování videa a bezdrátové přehrávání obsahů z mobilních telefonů, tabletů a podobných
přístrojů.
Přes výše uvedenou nemalou penetraci Smart technologií a HbbTV sledování běžného vysílání
v reálném čase stále převažuje. Téměř tři čtvrtiny dotázaných, kteří vlastní Smart TV a mají tedy
možnost volby mezi televizními a „netelevizními“ obsahy, tráví více času sledováním klasického
televizního vysílání. Nabídku Smart TV a HbbTV oproti vysílání v reálném čase upřednostňuje 11 %
majitelů chytrých televizí. Analýza rovněž identifikovala malou skupinu respondentů, kteří klasické
televizní vysílání nesledují vůbec (6 % majitelů Smart TV, 3 % z celého souboru).
Mají-li respondenti srovnat obdobné funkce nabízené běžnými televizory (EPG, teletext)
s analogickými funkcemi chytrých televizí, preferují poměrně jednoznačně technologicky pokročilejší
přístroje.

B/ Jaké divácké skupiny HbbTV využívají, jakou formou a kdo jsou jejich běžnými uživateli? Jaké jsou
důvody nepořízení vybavení pro přístup k HbbTV?
Uživatele hybridní televize najdeme častěji mezi muži, lidmi ve věku 25 – 44 let, pracujícími na
kvalifikovaných pozicích. Významně častěji HbbTV sledují lidé z domácností s vyššími příjmy.
HbbTV svým uživatelům slouží nejčastěji ke zpětnému sledování pořadů z televizních archivů nebo ke
spouštění pořadů z interaktivního programu. Využívání nabídky hybridní televize je ovšem
rozmanitější – tři čtvrtiny jejích uživatelů využívá tři nebo více z jedenácti testovaných funkcí, polovina
pět nebo více funkcí (průměr činí 5 využívaných funkcí).
Z hlediska frekvence využívání HbbTV se uživatelé dělí do čtyř zhruba stejně velkých skupin: 19 %
funkci využívá denně, 28 % několikrát týdně, 23 % několikrát měsíčně a 24 % méně často. Sledování
obsahů hybridní televize denně nebo vícekrát týdně je ve srovnání s celkem zkoumané populace
typičtější pro muže, respondenty ve středním věku (35 – 44 let), se středoškolským a vyšším vzděláním
a z domácností s vyššími příjmy.
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V segmentu občasných uživatelů HbbTV jsou častěji zastoupeni mladší respondenti do 34 let, pracující
na úřednických a nemanuálních pozicích, z domácností s průměrnými příjmy. Skupina dotázaných
využívajících hybridní televizi nejvýše jednou měsíčně je charakterizována především věkem 45 – 54
let, v ostatních charakteristikách se příliš neliší od celku zkoumané populace.
Pro respondenty, kteří Smart televizi nevlastní, není dominantní bariérou pořízení cena, ale spíše její
vnímaná nepotřebnost či nadbytečnost. Šest desetin těchto dotázaných uvádí, že pro připojení
k internetu preferují jiný typ zařízení (PC, telefon, tablet). Vysoké pořizovací náklady jsou překážkou
pořízení chytré televize pro čtvrtinu dotázaných, pětina je spokojena s připojením pomocí kabelové
televize.

D/ Užívání moderních technologií klade i vyšší nároky na ochranu spotřebitele, neboť může dojít
k omezení ochrany soukromých údajů, případně problémům spojeným s přímou platbou za prémiový
obsah prostřednictvím platebních karet. Jsou si diváci vědomi možných hrozeb a rizik ze strany
nových technologií?
Mezi uživateli chytrých televizí převládají obavy z hrozeb či rizik plynoucích z uvádění osobních údajů
či údajů o své platební kartě při aktivaci některých funkcí či služeb nabízených chytrými televizemi či
HbbTV. Obavy ze zneužití osobních dat vyjadřuje 63 % majitelů chytrých televizí, 70 % z nich má
obavy ze zneužití kreditní karty (37 % se obává velmi). Jen čtvrtina dotázaných obavy se zneužití
osobních údajů či údajů o platební kartě neobává.

E/ Jaké je chování diváků – spotřebitelů, užívajících technologie, které nabízejí mnohem širší škálu
komerční komunikace a jsou schopné reagovat na individuální preference jednotlivých uživatelů?
V souvislosti s novými funkcemi a novým způsobem výběru a konzumace televizního obsahu, které
přinášejí chytré televize a HbbTV, jsme ve výzkumu zaměřili na dvě nové formy komerční komunikace
v oblasti televizního vysílání – interaktivní a personalizované reklamy.
S interaktivní reklamou, tedy reklamou, která umožňuje prostřednictvím tlačítka divákovi získat více
informací o inzerovaném produktu, případně jej přímo zakoupit, se setkala jen čtvrtina uživatelů
HbbTV a 16 % majitelů chytrých televizí. Interaktivní reklamu využila jen třetina z dotázaných, kteří ji
na své Smart TV nebo HbbTV zaznamenali (15 % z nich vícekrát, 18 % jen jednou). Pokud tento podíl
přepočteme na všechny majitele Smart TV, můžeme konstatovat, že tuto formu marketingové
komunikace využilo jen 5 % uživatelů chytré televize. Jedná se tedy o formát marketingové
komunikace s prozatím menšinovým zaznamenáním na straně diváků a využitím v řádu jednotek
procent příjemců.
O tom, že v rámci HbbTV obsahů může být reklama personalizovaná, tj. vycházející z předchozích voleb,
preferencí či oblasti zájmu na internetu, má povědomí necelá polovina uživatelů HbbTV (45 %).
Nadpoloviční většina uživatelů HbbTV tedy povědomí o možnosti personalizaci reklamy v rámci HbbTV
zatím nemá.
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Reklama na automobily
I. ÚVOD
EASA (the European Advertising Standards Alliance), jejímž členem je i Rada
pro reklamu v České republice provedla průzkum týkající se samoregulace
v některých členských státech EU. Průzkum byl zaměřen na samoregulační kodexy
(Kodex reklamy v ČR), tedy na existenci, či neexistenci částí kodexů, které
by se zvlášť zabývaly reklamou na automobily a silniční bezpečností a dále
na stížnosti, které jednotlivým samoregulačním organizacím v této oblasti přicházejí.
Průzkum ukázal, že v samoregulačních kodexech existují zvláštní části, které se této
reklamy týkají. Průzkum dále ukázal, že počet stížností, kterým bylo vyhověno (tedy,
že reklama byla z pohledu kodexu reklamy prohlášena za závadnou) není nijak
vysoký.
Tento průzkum byl jen pokračováním šetření, které EASA provádí na různá témata
(televizní reklama, reklama a děti, zobrazování mužů a žen, genderové stereotypy,
atd.).

II. Výsledky průzkumu
Cíl průzkumu
Cílem tohoto průzkumu bylo poskytnout objektivní a ucelený pohled na fungování
samoregulace v oblasti reklamy na motorová vozidla v některých členských
státech EU.
Tento průzkum zahrnuje:
 Informace o postoji EU k této problematice.

 Popis části Kodexu ICC (International Chamber of Commerce) vztahující
se k motorovým vozidlům a silniční bezpečnosti.
 Některé případy stížností.
 Popis národní regulace formou samoregulace, nebo legislativou.

Studie „Reklama na automobily a její vývoj“

Stránka 3

Základní principy
 Reklama na automobily nesmí být přímo nebo nepřímo zavádějící, přehánějící,
nejednoznačná a klamavá.
 Zadavatelé musí mít důkazy na podporu všech tvrzení, které jsou v reklamě
na automobily obsaženy.
 Reklamy na automobily by měly být prezentovány tak, aby bylo zřejmé,
že jde o komerční komunikaci.
 Reklamy na automobily nesmějí být příčinou vzniku škody nebo důvodem
ke spáchání přestupků.

Rychlost
Obecně
 Požadavky na rychlost nebo akceleraci by neměly být dominantní částí reklamy
na automobily. Obecné informace o výkonu vozidla - zrychlení, brzdné síle atd.
- však poskytnuty mohou být.
 Rychlost automobilu by neměla být zobrazována způsobem, který by mohl
povzbuzovat nebo tolerovat nezodpovědné řízení, či porušování zákonů
a předpisů.

 Reklama na automobily by neměla obsahovat záběry, které vzbuzují dojem
nadměrné rychlosti.

Televizní reklamy
Televizní reklama na automobily nesmí:
 Naznačovat překračování rychlosti platné pro situaci v reklamě zobrazené
(např. obec – 50 km v hodině).
 Povzbuzovat nebo tolerovat rychlé nebo nezodpovědné řízení.
 Demonstrovat sílu, zrychlení, manipulační vlastnosti atd., s výjimkou jasného
bezpečnostního kontextu (např. emoční vzrušení způsobené nadměrnou
akcelerací).
 Pokyny týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
se nevztahují na bezpečnostní pokyny veřejných orgánů.
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Síla a rychlost
 Reklama na automobily nesmí naznačovat, že rychlá jízda je vzrušující a nesmí
zobrazovat řízení, jako by to šlo o soutěžní sport.
 Reklama na automobily nesmí naznačovat, že bezpečná jízda je známkou nudy
a usedlosti.
 Reklama na automobily nesmí naznačovat, že propagované motorové vozidlo
je preferované z důvodu jeho výkonu nebo rychlosti.

Sociální odpovědnost
Obecně
 Marketingová komunikace pro motorová vozidla by se neměla povzbuzovat,
nebo tolerovat společensky nezodpovědné chování.
 Vozidla by neměla být zobrazována v nebezpečných nebo nerozumných
situacích takovým způsobem, který by mohl povzbudit nebo tolerovat
nezodpovědné řízení.

Environmentální tvrzení
Pravidla pro ochranu životního prostředí
 Jakékoliv tvrzení z hlediska
a kvalifikovaně vysvětleno.

životního

prostředí

by

mělo

být

jasně

 Tvrzení jako "šetrné k životnímu prostředí" nebo "biologicky rozložitelné" apod.
by neměly být používány bez doložitelných důkazů.
 Pokud existují na tato tvrzení významné rozdíly ve vědeckých názorech, mělo
by se to projevit i v reklamě.
 Reklama na motorová vozidla by se měla vyvarovat používání přehnaného
jazyka, stejně jako podvodných a matoucích vědeckých pojmů.
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Shrnutí
Kodex ICC o reklamní praxi stanoví, že reklama musí být legální, slušná, poctivá
a pravdivá. Musí být vytvářena s pocitem společenské odpovědnosti a s respektem
k pravidlům čestné konkurence. Kodex ICC se vtahuje na všechny typy reklamy
na zboží a služby a je tedy aplikován i na reklamu na motorová vozidla. Kodex ICC
musí být aplikován podle ducha i litery.
Kodex ICC je základním kamenem samoregulačních systémů v EU. Některé
samoregulační organizace používají sektorová řešení, tedy zvláštní kapitoly o reklamě
na alkohol, léky, potraviny, atd., zatímco jiné dávají přednost obecnější úpravě,
která vychází ze základních principů ICC (slušnost, poctivost, pravdivost, společenská
odpovědnost, fair-trade).
Pokud jde o motorová vozidla, podrobnější úpravu používá asi polovina
samoregulačních organizací. Formulace, které jsou v jejich kodexech obsaženy,
byly většinou podrobně konzultovány s příslušnými asociacemi automobilového
průmyslu v daných zemích.
V případech, kdy samoregulační kodexy přistupují k podrobnější úpravě, se jednotlivé
články kodexů týkají těchto témat:
 Zobrazení
nebo
povzbuzování
nebo agresivního řízení.

nebezpečného,

nezodpovědného,

 Použití rychlosti, síly motoru, nebo zrychlení jako lákadla ke koupi automobilu.
 Zobrazování technických vlastností a bezpečnostních prvků, které by mohly
vést k nebezpečnému a nezodpovědnému řízení.
 Vztah k životnímu prostředí.
 Jasnou indikaci pro případy, kdy se automobil nepohybuje na silnici / dálnici,
ale na zkušební dráze.
 Respektování pravidel silničního provozu a místních zákonů.
Některé samoregulační organizace zvolily pro reklamu na motorová vozidla velmi
detailní úpravu, zatímco jiné se domnívají, že základní pravidla obsažená v Kodexu
ICC jsou naprosto dostačující k řešení jakýchkoliv případů. K těmto organizacím patří
i Rada pro reklamu v ČR.
Při volbě obecnější úpravy regulace lze vycházet z předpokladu, že zadavatelé
reklamy projeví dostatečný smysl pro odpovědnost a ve svých reklamách se vyhnou
nebezpečnému a protispolečenskému chování a porušování zákonů. Detailnější
úprava je pro ně nadbytečná.
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Stížnosti
Stížnosti, které samoregulační organizace dostávají, zahrnují celé spektrum problémů
a některé z nich nemají s bezpečností silničního provozu, nebo s propagací rychlosti,
akcelerace nebo síly motoru nic společného. Některé stížnosti se spíše týkají dobrého
vkusu, nebo slušnosti (zejména zobrazování žen v reklamách na automobily),
popř. tyto stížnosti směrují proti srovnávací reklamě.
Ve srovnání s celkovým počtem stížností, které samoregulační organizace sdružené
v EASA dostávají, je počet stížností na reklamy na motorová vozidla a bezpečnost
silničního provozu nízký, přičemž i počet stížností, kterým bylo v tomto segmentu
vyhověno, je zanedbatelný. Nejvyšší počet stížností je registrován ve Velké Británii.

Legislativa
EASA porovnávala i existenci příslušné legislativy (o regulaci reklamy na motorová
vozidla a bezpečnost silničního provozu) v jednotlivých zemích EU. Každá z členských
zemí přistupuje k této materii odlišně a porovnání národní legislativy a přístupy
samoregulace se liší. Jak zmíněno výše, některé státy přistupují k samoregulaci
detailnější úpravou, jiné se opírají o základní principy podle Kodexu ICC.
I když se bezpečnost silničního provozu v EU v posledních desetiletích výrazně
zlepšila (a silnice v Unii patří mezi nejbezpečnější na světě), počet úmrtí a zranění
je stále příliš vysoký. Evropská unie proto přijala tzv. Vizi nula (nulový počet obětí
na silnicích) a strategii, která by vedla k výraznému snížení počtu případů úmrtí
a vážných zranění na evropských silnicích.
EU úzce spolupracuje v oblasti bezpečnosti silničního provozu s orgány členských
zemí. Snaží se navázat na vnitrostátní iniciativy, stanovit cíle a brát v úvahu všechny
faktory, které hrají roli při nehodách (infrastruktura, bezpečnost vozidel, chování
řidičů, reakce na mimořádné situace). Přijímá právní předpisy, podporuje veřejné
vzdělávací kampaně, pomáhá orgánům členských zemí a ostatním aktérům
působícím v oblasti bezpečnosti silničního provozu při výměně relevantních
zkušeností a také poskytuje finanční prostředky.
V květnu 2018 přijala Evropská komise dokument s názvem „Strategický akční plán
EU pro bezpečnost silničního provozu“. Tento materiál formuluje osm prioritních
oblastí a to:
 Zlepšení řízení bezpečnosti silničního provozu
 Silnější finanční podpora bezpečnosti silničního provozu
 Bezpečné dálnice a silnice

Studie „Reklama na automobily a její vývoj“

Stránka 7

 Bezpečná vozidla
 Bezpečné používání silnic
 Rychlá a účinná reakce na nouzové situace
 Bezpečnost silničního provozu v budoucnu
 Globální role EU: vývoz bezpečnosti silničního provozu
Doporučení pro oblast marketingové komunikace zaměřené na motorová vozidla
a bezpečnost silničního provozu však tento materiál neobsahuje.

Samoregulace

V samoregulačních systémech v EU jsou používány principy Kodexu ICC
(International Chamber od Commerce Code). Pokud samoregulační kodexy upravují
tuto problematiku šířeji, - asi v polovině států EU - jde spíše o explikaci Kodexu ICC.

Reakce automobilového průmyslu
Mezi zástupci automobilového průmyslu převládlo přesvědčení, že samoregulace
zůstává tím nejoptimálnějším řešením. Rozdílnost v národních řešeních této
problematiky je tak značná, že jedna evropská směrnice by podrývala celou
samoregulační strukturu.
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III. Národní úprava

Rakousko
Rakouský Kodex reklamy OWR (Oesterreichischer Werberat) obsahuje od roku 1995
obecná pravidla o násilí a bezpečí. Tato pravidla zakazují reklamu, která by
znázorňovala agresivní a protispolečenské chování, jakým je např. i nezodpovědné
řízení motorových vozidel. Tato část Kodexu dále výslovně zakazuje:
 Akceleraci a sílu motoru jako dominantní poselství reklamy.
 Nebezpečné, agresivní a nezodpovědné řízení.
 Důraz na technické vlastnosti, které by takové řízení mohly povzbuzovat.

Belgie
SRO v Belgii je Komise pro etiku v reklamě. Vedle etického Kodexu této SRO existuje
i Kodex Národní asociací automobilového a motocyklového průmyslu. Ten, mj.
zakazuje:
 Aby zadavatelé obhajovali a glorifikovali akceleraci, rychlost a brzdnou sílu,
nebo jiné vlastnosti, které činí z rychlosti přednost.
 Prezentaci vlastností vozidla, které by řidiče
k nebezpečnému řízení, nebo porušování zákona.

mohly

povzbuzovat

 Reklamu zobrazující jízdu, která je v rozporu s pravidly silničního provozu. Toto
omezení se týká také reklam, které zobrazují automobily (motocykly) mimo
prostor dálniční a silniční sítě a v prostředí automobilových (motocyklových)
závodů a rallye.
Rovněž belgická Federace vína a likérů vydala svůj vlastní Kodex reklamy
alkoholických nápojů. Podle článku 5 tohoto Kodexu reklama nesmí řidiče
povzbuzovat k pití, nebo je znázorňovat při konzumaci alkoholických nápojů. Podobná
formulace byla přijata i belgickým svazem pivovarníků.
Belgický zákon o rozhlasové a televizní reklamě dále zakazuje reklamu, která oslavuje
rychlost, nebo k rychlosti nabádá. V současné době není v Belgii pociťován tlak na
další zpřísňování výše uvedené regulace.
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Dánsko
Zvláštní úprava reklamy na motorová vozidla neexistuje. Samoregulační Kodex
reklamy aplikuje pravidla, která jsou obsažena v Kodexu ICC (International Chamber
of Commerce). Národní legislativa (včetně pravidel o reklamě) se týká ochrany
spotřebitelů a je upravena v zákoně o marketingových praktikách. V současné době
neexistuje tlak na další zpřísnění této úpravy.

Finsko
Finský samoregulační Kodex aplikuje pravidla Kodexu ICC. Žádná zvláštní úprava
reklamy na motorová vozidla, nebo týkající se silniční bezpečnosti nebyla přijata.
Národní legislativa: reklama je regulována zákonem o ochraně spotřebitelů (Marketing
Act). Televizní reklama je regulována zákonem o vysílání (1988) a zákonem o
televizní reklamě (1989). Finsko zatím nepociťuje žádný tlak tuto legislativu dále
upravovat zpřísňovat).

Francie
Samoregulační organizací je Úřad pro ověřování (verifikaci) reklamy BVP. Vedle
samozřejmé aplikace Kodexu ICC se BVP - ve spolupráci s výrobci automobilů –
dohodl na úpravě, která při výrobě reklamy:
 Nepovede ke glorifikaci rychlosti.
 Nebude znázorňovat akceleraci ani brzdnou sílu vozidla.
 Nebude povzbuzovat řidiče k nebezpečnému stylu jízdy.

 Bude se vyhýbat situacím, které by mohly být v rozporu s pravidly silničního
provozu a dalšími bezpečnostními požadavky, nebo které by povzbuzovaly
k agresivnímu stylu jízdy.
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Kodex BVP dále (s podporou asociace výrobců a dovozců motocyklů) stanoví,
že reklama:
 Nesmí znázorňovat a oslavovat rychlost.
 Nesmí podporovat porušování zákon a předpisů.

 Nesmí znázorňovat situace, které jsou v rozporu s pravidly silničního provozu
(např. nepoužívání ochranné helmy).
Zadavatelé reklam na automobily a motocykly ve Francii ve velké míře používají
proces Copy Advice, tedy pre-clearance reklamy ještě před zahájením jejího šíření.
Národní legislativa: zákon o regulaci reklamy, který se týká všech druhů produktů
a služeb, zakazuje televizní reklamu, která ukazuje chování, které je škodlivé zdraví
a ohrožuje bezpečnost lidí.

Německo
SRO – DWR (Deutscher Werberat) aplikuje Kodex ICC. DWR však přijala i další
zvláštní ustanovení. Tato regulace se týká reklam, které znázorňují situace, které by
mohly vést k nehodám, nebo znázorňují neopatrné řízení, popř. jde o reklamy na
alkoholické nápoje ve spojení s řízením automobilů a motocyklů.
Tématem reklamy na motorová vozidla se zabývá i Centrála pro potírání nekalé
konkurence.
V Německu existují i další dvě organizace, které se - na základě samoregulačního
principu – věnují reklamě na motorová vozidla (nejsou však členem DWR). Jsou to:
 Beobachterkreis Automobilwerbung: úkolem BA je posuzování reklamních
kampaní na automobily, pneumatiky, pohonné hmoty a oleje. BA má možnost
sankcionovat ty reklamy, které nejsou v souladu s pravidly silničního provozu.

 Svaz německých výrobců a dovozců motocyklů (ve spolupráci s Institutem pro
motocyklovou bezpečnost) stanovuje pravidla, která musí být dodržována ve
všech reklamách na motocykly).

Národní legislativa: reklama je poměrně extenzivně regulována zákonem v kombinaci
s pravidly silničního provozu. Tak je např. zakázána reklama, která by mohla odvádět
pozornost řidičů od řízení. Ministerstvo pro hospodářství a dopravu nemá v současné
době potřebu přistupovat k detailnější regulaci reklamy na motorová vozidla, nebo té,
která se týká silničního provozu. Německá organizace pro silniční bezpečnost
každoročně odměňuje výrobce automobilů za reklamu, která nejlépe akcentuje
bezpečnost silničního provozu.
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Řecko
Samoregulační kodex řecké Asociace reklamních agentur neobsahuje žádná speciální
ustanovení o motorových vozidlech, nebo bezpečnosti silničního provozu. Kodex ICC
je však všeobecně aplikován.
Národní legislativa: od roku 1991 platí zákon o ochraně spotřebitele, jakož i zákon
o masových sdělovacích prostředcích. Speciální (a přísnější) úprava se neočekává.

Irsko
SRO – ASAI (Advertising Standards Authority Ireland) uplatňuje obecná ustanovení
o bezpečnosti, legálnosti, násilí a protispolečenském chování. Motorová vozidla však
nezmiňuje.
Národní legislativa: platí zákon o bezpečnosti silničního provozu bez konkrétní zmínky
o reklamě.

Itálie
SRO – IAP (Institut pro samoregulaci reklamy). Kodex IAP neobsahuje žádná zvláštní
ustanovení, která se týkají reklamy na motorová vozidla, nebo bezpečnosti silničního
provozu. Uplatňuje se Kodex ICC a obecná pravidla o bezpečnosti.
Národní legislativa: zákon o silničním provozu (Codice della Strada) zakazuje reklamu,
která by podporovala chování, které je v rozporu s pravidly silničního provozu.

Luxemburg
SRO – CLEP (Komise pro reklamní standardy). Kodex CLEP uplatňuje Kodex ICC.
V roce 1998 byla přijata i dílčí úprava, podle které:

 Reklama nesmí podněcovat k porušování zákona, nebo zobrazovat situace,
které jsou v rozporu s pravidly silničního provozu.
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 Reklama nesmí glorifikovat rychlost a sílu vozidla.
 Reklama nesmí podporovat agresivní a bezohlednou jízdu.
 Reklama nesmí srovnávat automobil řízený v normálních podmínkách silničního
provozu s autem na automobilovém závodě nebo rallye.
Národní legislativa: reklama je obecně regulována zákonem o obchodních praktikách
a nekalé konkurenci, jakož i zákonem o elektronických médiích.

Nizozemí
SRO – SRC (Nadace pro reklamní kodex). Vedle Kodexu ICC uplatňuje i speciální
Kodex pro osobní vozidla z roku 1996. Účelem tohoto kodexu, jehož text byl navržen
i zástupci automobilového průmyslu v Nizozemí, je dohled nad souladem reklamy
a veřejného zájmu při respektování pravidel silniční bezpečnosti a ochrany životního
prostředí. Tento kodex rovněž obsahuje ustanovení o rychlosti, akceleraci,
bezohledné a agresivní jízdě.
Národní legislativa: v současné době není toto téma zákonem upraveno.

Portugalsko
SRO – ICAP (Občanský institut pro samoregulaci reklamy). ICAP aplikuje Kodex ICC.
Kodex ICAP neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o této tématice, ale používá
obecná pravidla o bezpečnosti a zdraví.
Národní legislativa: existuje zákon o regulaci reklamy (Codigo da Publicidade) z roku
1990, který se vztahuje na všechny produkty a služby. Pokud jde o reklamu
na motorová vozidla, kodex v reklamách zakazuje zobrazování situací, které se jeví
jako nebezpečné v podmínkách silničního provozu, nebo pokud takové situace
pravidla silničního provozu přímo porušují, nebo jsou nešetrná k životnímu prostředí.

Španělsko
SRO – AAP (Asociace pro samoregulaci reklamy). AAP samozřejmě aplikuje Kodex
ICC. V kodexu AAP neexistuje zvláštní ustanovení o reklamě na motorová vozidla.
AAP proto používá obecná pravidla z Kodexu z roku 1996 (Codigo de Conducta
Publicitaria) o zákazu násilného a nelegálního jednání v reklamě.
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Motorová vozidla jsou však zmíněna ve speciální části, která se týká reklamy
na alkoholické nápoje.
Národní legislativa: španělský zákon 339 / 1990 o bezpečnosti silničního provozu
a motorových vozidlech se vztahuje i na reklamu na automobily a španělský dopravní
inspektorát již na jeho základě uložil několik velmi citelných sankcí.

Švédsko
SRO – MER (Rada pro etiku v marketingu). MER aplikuje Kodex ICC. Zvláštní
ustanovení kodex MER neobsahuje.
Národní legislativa: Zákon o marketingové praxi z roku 1996 zakazuje reklamu, která
by mohla provokovat, či obhajovat nebezpečný způsob řízení, nebo akcentaci rychlosti
v reklamě. Tlak na změnu této úpravy v současné době neexistuje.

Velká Británie
SRO – ASA (Advertising Standards Authority). ASA uplatňuje Kodex ICC. Kodex ASA
však obsahuje i zvláštní sekci o motorových vozidlech, ve které se odkazuje na:
 Povzbuzování k protispolečenskému jednání.
 Rychlost, nebo zrychlení jako dominantní prvek reklamy.
 Reklamu, která podporuje nezodpovědné řízení.

 Zobrazování vozidel v nebezpečných / riskantních situacích.
 Rozdíly,
které
mohou
a na závodech / rallye.

být

mezi

vozidly

v silničním

provozu

Národní legislativa: Velká Británie zřejmě přistoupí k přísnější regulaci v této oblasti.
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IV. Příklady judikatury SRO
Nizozemí:
Reklama na Citroen DS3 eHDi „NO ROAD TAX“ bez silniční daně. V uvedené
reklamě však bylo vozidlo s pneumatikami 17“, na které se toto osvobození
nevztahuje.
Španělsko:
1. Stížnost byla podána proti venkovní reklamě. Na billboardu bylo napsáno: "Nový
Fiat Tipo SW Easy 1.4 16V 95HP". Podle stížnosti to bylo v rozporu s principy
samoregulačního Kodexu Autocontrol (SRO). Síla vozidla byla totiž uvedena v HP,
místo povinných kilowatt. Porota stížnost odmítla, protože nešlo pouze o informaci
o síle motoru, ale o přesnější identifikaci konkrétního modelu.
2.

3.

4.

Fiat 500 (pro zlobivé holky): internetová reklama, která znázorňovala obličeje
mladých žen při fackování mladých mužů za různé prohřešky, např. za pohled
na jinou ženu. Reklama končí tím, že žena udeří muže jen proto, že má stejný vůz
(odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=psQkHp7JGx8). Porota
připustila, že jde o nepřijatelný podnět k násilí.
Volvo XC60: stížnost proti televiznímu spotu s vozem zaparkovaným na písku na
pláži, zatímco její majitel surfuje (odkaz na anglickou verzi ve Vimeu:
https://vimeo.com/211655481). Porota vyhověla stížnosti, protože obraz auta
zaparkovaného uprostřed pláže je v rozporu s článkem 12 Kodexu Autocontrol.
Toto pravidlo stanoví, že reklama nesmí podněcovat ani podporovat chování,
které může být škodlivé pro životní prostředí.

Alfa Romeo: stížnost podaná proti televiznímu spotu (youtube link
https://www.youtube.com/watch?v=CThcHiKgAFo). Hlasový komentář říká:
"podívej se na mě, dotýkej se mě, pohlaď mě, provokuj mě, sváděj mě, ovládni
mě, ochraň mě, křič na mě, miluj mě. Jsem Giulietta, a jestli o mně budeš mluvit,
zkus mě". Porota shledala reklamu v rozporu s Článkem 10 od Kodexu
Autocontrol (diskriminační reklama). Podle rozhodnutí poroty podporuje
předmětná reklama diskriminaci žen a podřízenost žen mužům.
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Švédsko:
1. Televizní reklama od společnosti Volvo, ukazující ženu, která řídí auto a musí
šlápnout na brzdy, když jí dítě vyběhne na ulici před vůz. Stěžovatel tvrdí, že jde o
nebezpečné chování. Stížnost byla zamítnuta a reklama prohlášena
za nezávadnou (http://reklamombudsmannen.org/uttalande/volvo-xc60-city-sa).

2.

3.

Televizní reklama od společnosti Kia Motors Sweden, která ukazuje muže, který
lyžuje za automobilem, ke kterému je připojen. Stěžovatel tvrdí,
že je to nebezpečné a protizákonné. Stížnosti bylo vyhověno, zadavatel podal
protest, protest byl zamítnut. (http://reklamombudsmannen.org/uttalande/kiasportage-omprovan).

Reklama společnosti Ford, která ukazuje automobil jedoucí na mokrém terénu
v lese. Claim říká: "Nejrychlejší cesta není vždy na asfaltu". Stěžovatel tvrdí,
že řízení v takových podmínkách je v rozporu se zákonem. Porota stěžovatele
podpořila a reklamu označila za závadnou.
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(http://reklamombudsmannen.org/uttalande/ford-ranger).

4.

Televizní reklama na pneumatiky Continental. Dítě vběhne před jedoucí vůz.
Voiceover říká: "pneumatiky Continental vás zastaví včas". Stěžovatel namítá,
že jde o banalizování situace. Jde o snahu minimalizovat nebezpečnou situaci,
kterou mohou děti napodobovat. Stížnosti bylo vyhověno.
(http://reklamombudsmannen.org/uttalande/continental).
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Velká Británie:
1. Součástky Euro Car: Tato reklama představovala jízdu, ze které bylo patrno,
že řidič měl velmi naspěch. Řidič během jízdy ladí stereo. Zadavatel se hájil
tím, že rychlost auta není příliš vysoká a že tato akce (ladění rádia)
nepředstavuje rušivý moment. Proti doporučení výkonného výboru ASA
neshledala porota tuto reklamu za závadnou.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Volkswagen Group UK Ltd: zadavatel se hájil tím, že není jasné, jak ve
skutečnosti auto jede rychle. Porota ASA však došla k závěru, že zvukové
efekty v reklamě použité jasně naznačují výrazné zrychlení (větší, než
přiměřená rychlost). Stížnost bylo vyhověno a reklama byla označena za
závadnou.
Honda: Motor Europe Ltd: „Šlápněte na to – za lepším rychleji!“. Jde o
podporu nebezpečného a nezodpovědného řízení? Tato stížnost byla
zamítnuta, protože reklama přímo nedemonstrovala vlastnosti vozu, které by
znázorňovaly citovaný claim.
BMW (UK) Ltd: Televizní reklama s claimem "Křivky vás zvou ". ASA
konstatovala, že v reklamě nebyla výslovně znázorněna rychlá akcelerace a
nadměrná rychlost. Reklama však ukazovala vozidlo, které je řízeno podél
pobřežní silnice z různých úhlů, a to prostřednictvím řady rychlých záběrů,
včetně několika leteckých pohledů, které sledují pohyby vozidla, záběry
řazení a rychle rostoucích čísel na tachometru. Porota se shodla na tom, že
se podařilo vyvolat dojem, že vyobrazené auto jede velkou rychlostí.
Stížnosti bylo vyhověno.

Aviva: Televizní reklama na pojištění představovala Davida Coultharda
převlečeného za taxikáře. Ten, během řízení, prováděl extrémní kousky a
řídil nadměrnou rychlostí. Každá verze reklamy obsahovala na obrazovce
textovou zprávu: "VAROVÁNÍ – natočeno v řízeném prostředí. Nepokoušejte
se znovu opakovat. AVIVA – extrémní řidičská zkušenost“ Porota sice
ocenila propagaci aplikace AVIVA, nicméně připustili, že jde i o propagaci
nezodpovědného způsobu řízení, které by mohli někteří diváci napodobovat.
Stížnosti bylo vyhověno.
Toyota: V této reklamě se objevil motiv automobilového pronásledování. Jde
sice o počítačovou grafiku, ale v rozpoznatelném městském prostředí a to
rychlostí (a způsobem), který by mohl být napodobován na skutečných
silnicích. Stížnosti bylo vyhověno a reklama byla prohlášena za závadnou.

BMW: Tato reklama střídá záběry řidiče na veřejné silnici a řidičem s helmou
na závodní dráze. V reklamě není jasné, kdo je kdo a nebyl ani patrný rozdíl
ve stylu jízdy. To vedlo porotu k závěru, že může jít o nabádání ke způsobu
řízení, který je obvyklý na závodech i v podmínkách běžného silničního
provozu. Stížnosti bylo vyhověno.
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8.

9.

Toyota: Televizní reklama zobrazující různé lidi, kteří zpívají při řízení.
Posuzování předmětné reklamy se týkalo velmi krátké scény, kdy se zdálo,
že řidiči mají (vzhledem k emocím, způsobeným hudbou) zavřené oči.
Posudek poroty zdůraznil, že jízda probíhala na skutečných městských
silnicích a ve zdánlivě normálních jízdních podmínkách. Porota dále
připomněla, že v jednom okamžiku řidič přerušil držení volantu, obrátil se
k dalším spolujezdcům, kteří se tanečně pohybovali. Závěr hodnocení poroty
byl, že se řidič plně nevěnoval řízení a situaci na silnici a jevil se jako
rozptýlený. Stížnosti bylo vyhověno a reklama byla posouzena jako závadná.

Peugeot: Televizní reklama zobrazující řidiče, který během řízení čte
textovou zprávu, která se zobrazuje na centrálním displeji. Šlo sice o
demonstraci technologických schopností vozu, ale zjevné rozptylování řidiče
během jízdy (při četbě zprávy) by mohlo sloužit jako návod k nezodpovědné
a nebezpečné. Rozhodnutí poznamenalo, že diváci to pravděpodobně uvidí
jako demonstraci technologických schopností vozu a rozptýlení, které je z
řidiče čtením textu na obrazovce při jízdě, může podpořit nezodpovědný é a
nebezpečný způsob řízení. Stížnosti bylo vyhověno a reklama byla
prohlášena za závadnou.
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V.

Rozhodovací praxe Arbitrážní komise Rady pro
reklamu

Arbitrážní komise Rady pro reklamu v České republice rozhodovala v letech 2014–
2017 celkem o 12 stížnostech proti komerční komunikaci, která souvisí s automobily:
 2014:
 Hyundai „NadAuto“ – prohlášena za závadnou
 Hyundai „České kombíky“ – nezávadná
 2015:
 Hyundai i20 – závadná
 Volkswagen – nezávadná
 2016:
 Hyundai „Fair play“ – nezávadná
 Hyundai vs Octavia – závadná
 Škoda – „6 let pohody“ – nezávadná
 2017:






Hyundai – „A teď ujedu všem“ – nezávadná
Hyundai – „Nejlepší kombík“ – nezávadná
Škoda Octavia – nezávadná
Volvo „Děti“ – nezávadná
AAA auto – „zimní pneu ke koupi auta“ – nezávadná

Popis některých kauz
Hyundai „NadAuto“ (2014)
Stěžovatelé protestují proti reklamě, ve které je ve spojení se sloganem „Vyvinuto
v Německu, vyrobeno v Česku“ použito slovo „NadAuto“. Stěžovatelé tento výraz
kladou do souvislosti s nacistickou rasovou teorií o nadřazené rase a nadlidech.
Někteří stěžovatelé pokládají tuto reklamu za absolutně nevhodnou a urážlivou a za
další hluboký sestup pod eticky a morálně přípustnou úroveň, nad níž by se reklama
měla držet, a žádají její stažení. Jsou přesvědčení, že záměr firmy bylo určitě možné
vyjádřit vhodnějším spojením.
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Zadavatel: užitý termín „NadAuto“, podle stěžovatelů odkazuje na slovo „nadčlověk“ a
ve spojitosti s ním zároveň na nacistický režim, odkazuje na fašistickou rasovou teorii
o nadřazené rase a nadlidech. Toto tvrzení však společnost Hyundai považuje za
zcela chybné, značně zjednodušené, zkreslené a zcela nedostatečné pro závěr, že by
její reklama měla být závadnou. Podle slovníku spisovného jazyka českého
zpracovaného lexikografickým kolektivem Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky jmenná předpona „nad“ u podstatných a přídavných jmen a u slov od
nich odvozených obměňuje význam základu stejným významem jako předložka „nad“.
Předložka „nad“ označuje větší nebo neobvyklou míru nějakých vlastností nebo
nějakého děje, rovněž se užívá ve významu „více než“.
Jestliže společnost Hyundai ve své reklamě užila termín „NadAuto“, jednoduše využila
možnosti českého jazyka, který za účelem upozornění na význačné a nikoli obvyklé
vlastnosti věcí, osob či dějů umožňuje k podstatným či přídavným jménům
označujícím tyto věci, osoby a děje užitím předpony „nad“ dosáhnout kýženého
výsledku, tj. zdůraznění určitých vlastností. Skutečnost, že se jedná o postup zcela
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obvyklý a běžně aplikovaný, názorně demonstruje řada rozšířených a často užívaných
slov českého jazyka, jako je např.: nadstavba, nadlidský, nadpřirozený, nadprůměrný,
nadlimitní, nadpoloviční, nadstandardní. Hlavním důvodem, proč společnost Hyundai
v reklamě výraz „nadčlověk“ užila, je právě zdůraznění vysoké kvality a
nadstandardních vlastností těchto automobilů v porovnání s nabídkou konkurence,
nikoli jakýkoli odkaz na nacistickou ideologii. Společnost Hyundai tedy argument
stěžovatelů, podle kterého je v její reklamě užitý pojem „NadAuto“ zřetelným odkazem
na fašistickou rasovou teorii, považuje za zcela nepřiměřený a účelově uváděný.
Záměrem zadavatele bylo upozornit adresáty reklamy na skutečnost, že vozidlo
značky Hyundai je ve své kategorii vozem nadprůměrným a nadstandardním. Pokud si
některý spotřebitel s výrazem „NadAuto“ účelově spojí ideologický pojem „nadčlověk“,
který nijak nesouvisí s pojmem užitým v reklamě, je společnosti Hyundai líto, že
reklama vyvolává u některých spotřebitelů takto negativní emoce, nicméně nelze
tvrdit, že by se jednalo o nedovolenou reklamu či reklamu jakkoli propagující
nacistickou ideologii.
Stereotyp jakožto neměnný a opakovaný soubor představ o věcech, národech, státech
a jejich příslušnících je nutným doprovodem života ve společnosti. Stejně jako je
Francie proslulá svou kuchyní, je s Německem spojována preciznost, kvalita či
akurátní dodržování postupů. Spojení „české pivo“, „holandský sýr“, „francouzské
víno“ či „švýcarské hodinky“ jsou jistě známá. Využívání stereotypů je zcela běžným
marketingovým postupem.
Společnost Hyundai na závěr dodává, že její reklama „Vyvinuto v Německu, vyrobeno
v Česku – NadAuto“ v současné době již není součástí marketingového portfolia
společnosti. Reklama tedy neběží v žádných sdělovacích prostředcích, není
inzerována v tisku ani prostřednictvím internetových serverů či jiných médií.
Společnost Hyundai je přesvědčena, že průměrný spotřebitel nemůže být předmětnou
reklamou nikterak oklamán.
Arbitrážní komise posoudila předmětnou reklamu jako neetickou. Výraz „NadAuto“
nebyl vybrán šťastně a zejména u starší generace může vytvářet nepříjemné
konotace. Počet stížností také napovídá, že se tyto souvislosti u spotřebitelů objevily.
Arbitrážní komise vycházela zejména z článku 3.2 Kapitoly I (Základní požadavky na
reklamu), který stanoví, že „reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být
vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti“. Podle názoru
Arbitrážní komise se předmětná reklama dostala i do konfliktu s etickými požadavky,
které jsou formulovány v článku 1 (Slušnost reklamy) Kapitoly II (Všeobecné zásady
reklamní praxe), který stanoví, že „reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální
prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti
obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Porušení
Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu,
zvolenou cílovou skupinu a použitá média.“ Arbitrážní komise použila při zdůvodnění
svého rozhodnutí i požadavek čl. 4. stejné kapitoly (Společenská odpovědnost
reklamy), který v odstavci 4. 4. stanoví, že „reklama nesmí obsahovat nic, co by
hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské
cítění spotřebitelů“.
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Volkswagen (2015)

Stěžovatel: stížnost směřuje proti televizní reklamě na automobil Volkswagen, v níž je
zobrazován zajatec, kterého chtějí popravit - utopit v jezeře, nohy má mít zalité v
betonu. Stěžovateli to připadá v době, kdy jsme v mediích opakovaně svědky
brutálních poprav nevinných rukojmí, za nechutné a bezcitné.

Zadavatel ve svém vyjádření mj. uvádí, že „ještě než mohla tato zahraniční reklama
na výhodnou nabídku (v angl. originálu Value for Money) vzniknout, prošla mimořádně
přísným vnitřním auditem značky Volkswagen. Vnitřní kontrola posuzuje, zda nový
spot nevyvolá negativní pocity, zda není rasisticky nebo jinak nevhodně zaměřena,
jestli neznevažuje lidské hodnoty a lascivním způsobem nezesměšňuje konkurenci
nebo společenské minority.
Uvedená reklama žádný z výše uvedených prvků podle hodnocení globálně
uplatňovaných kritérii neporušuje a byla proto umístěna do video banky reklamních
spotů, ze které ji mohou použít ke komerčním účelům jednotlivá zastoupení značky po
celém světě. Reklama byla do dnešních dnů opakovaně uvedena na zahraničních
trzích včetně zemí Evropské unie, aniž by vyvolala někde znepokojení nebo přinesla
negativní reakce srovnatelné s dopisem stěžovatelky.
Uvedená reklama z našeho a věřím i z pohledu mnoha diváků naplno využívá motivu
nadsázky a humoru. Scéna s jedincem, který má na nohou betonové závaží, byla
použita v mnoha filmech. Právě nadsázka, že někdo šetří na nesprávném místě, je pro
uvedený spot klíčová. Beton, který je nekvalitní a tuhne „už čtyři hodiny“ slouží jako
model pro vizuální zobrazení úspory na špatném místě. Zatímco nekvalitní beton herci
ve spotu život zachrání, může úspora ve světě automobilů přinést tragické následky.
Uvedený spot tak upozorňuje na klíčové sdělení, které je zobrazeno ve spotu a slouží
jako ústřední slogan celé kampaně na: „Nešetřete na kvalitě. Šetřete na ceně“. Toto
sdělní následně propojuje druhá část spotu s konkrétní nabídkou Volkswagen –
limitované edici vozů za zvýhodněnou cenu.
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Zadavatel na závěr uvádí, že značka Volkswagen věnuje v celosvětovém měřítku
velmi významné prostředky na problematiku životního prostředí, boje proti rasismu,
podpoře sportu, vzdělání nebo začleňování menšin do běžného života. Její zastoupení
je takřka po celém světě v mnoha rozličných kulturách a proto by si nikdy nedovolila
zneužít současné situace pro komerční sdělení.
Arbitrážní komise se při posuzování předmětné reklamy přiklonila k argumentům
zadavatele. Podle jednomyslného stanoviska všech členů jde od samého počátku o
zřejmou nadsázku. Normy etického Kodexu reklamy tak porušeny nebyly. Stížnost
byla zamítnuta.

Hyundai vs. Octavia (2016)
Stěžovatel poukazuje na reklamu společnosti Hyundai, která začíná slovy "Octavii už
znáte, ale pokud chcete opravdu velký český kombík." Stěžovateli vadí, že reklamy na
Hyundai haní „naší“ značku Škoda a není to první reklama zadavatele, která se opírá
o značku Škoda.

Zadavatel je přesvědčen o tom, že napadené sdělení nepředstavuje zakázanou
reklamu ani jiný rozpor s platnými právními předpisy. Uvedené reklamní sdělení žádný
subjekt či jednotlivce neuráží, nehaní, ani jinak nepoškozuje. Zadavatel zároveň tvrdí,
že pouhé slovo Octavia není možné vůbec považovat za srovnávání se zbožím jiných
soutěžitelů, natož za srovnávání neoprávněné.
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V případě předmětné reklamy nebyla cílem zadavatele agresivní prezentace jeho
společnosti na úkor jiných obdobných soutěžitelů. V této souvislosti pak zadavatel
opětovně zdůrazňuje, že uvedením názvu modelu vozu konkurenční společnosti
nedošlo k příměru či neoprávněnému srovnání, ale jednalo se pouze o ilustrativní
zmínku, a to v úmyslu seznámit spotřebitele a potencionálního zákazníka zadavatele
s modelem jeho vozu v relevantním kontextu tak, aby si tento zákazník byl schopen
nový vůz zařadit do odpovídající kategorie / vozové třídy osobních automobilů.
Arbitrážní komise se během projednávání této kauzy seznámila i s výsledky šetření
stížností na zadavatele z poslední doby. Poslední reklama zadavatele projednávaná
Arbitrážní komisí byla označena za nezávadnou. Arbitrážní komise však v závěru
předchozího rozhodnutí zadavatele upozornila, že pokládá zvolenou formu zadavatele
za problematickou, zbytečně konfrontační a i za těžko udržitelnou. Podle Arbitrážní
komise jde v tomto případě o konkrétní srovnání s konkurentem a nabízení kvality,
kterou konkurent nabídnout nemůže. Členové Arbitrážní komise mají za to, že
zadavatel v tomto případě předchozí výzvu Arbitrážní komise ke změně konceptu
nevyslyšel a pokračuje v konfrontační linii. Arbitrážní komise označila předmětnou
komerční komunikaci za závadnou.

Škoda – „6 let pohody“ (2016)
Stěžovatel: Podle stěžovatele zadavatel tvrdil, že v ceně vozidla je zahrnuta záruka
v délce 5 let, což považuje za klamavé, protože majitel auta musí splnit několik
podmínek.

Zadavatel: Podle zadavatele jde o prodlouženou záruku na všechny vady, které jsou
kryty zákonnou dvouletou zárukou a při prodloužené záruce je nutné doložit,
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že reklamované vozidlo bylo odborně servisováno v předepsaných intervalech.
Reklama nešíří klamavé údaje, je slušná, pravdivá, atd.
Arbitrážní komise posoudila předmětnou reklamu jako nezávadnou.

Hyundai – „A teď ujedu všem“ (2017)
Stěžovatel se domnívá, že předmětná reklama na automobil Hyundai i30
je přinejmenším zavádějící a vzhledem k neutěšené situaci na našich silnicích
naprosto scestná. Rozhodujícím momentem pro napsání stížnosti pro stěžovatele byl
rozsudek berlínského soudu, který odsoudil za ilegální závod v Berlíně na třídě
Kurfürstendam dva šoféry na doživotí. Při tomto ilegálním závodě došlo k usmrcení
nevinného a nezúčastněného šoféra. Stěžovatel, jako šofér s dlouholetou praxí,
je přesvědčen, že cílem pohybu autem po silnici není "ujet všem", ale dojet do cíle bez
ohrožení sebe i druhých.

Zadavatel se domnívá, že stěžovatel si není plně vědom významu a šíře reklamní
nadsázky, která se v reklamních sděleních dlouhodobě využívá. Společnost Hyundai
se plně ztotožňuje s názorem (nikoli jen) právní doktríny, podle kterého je základním a
primárním účelem reklamy hledání možných uživatelů zboží, podpora prodeje a
podnikatelské činnosti inzerenta. Reklamou inzerující osoba představuje své zboží za
účelem jeho propagace, aby tak zvýšila prodej svých výrobků. Reklama není a ani
nemůže být pouhým výčtem technických parametrů inzerovaného zboží. Jejím účelem
je na výrobek upozornit a v co nejlepším světle prezentovat jeho vlastnosti.
Následkem z pohledu inzerenta ideální reklamy je, že si adresát reklamy propagovaný
výrobek zapamatuje a podvědomě jej bude asociovat s určitými pozitivními
vlastnostmi.
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Sdělení „A teď ujedu všem“ je potřeba ve světle reklamního přehánění vnímat
obrazně, nikoliv doslovně. Zadavatel odmítá jako absurdní jakékoli stěžovatelovo, byť
nepřímé srovnání předmětného reklamního sdělení s výše zmiňovaným případem
ilegálního závodu v Berlíně. Jedná se o dvě naprosto nesouvisející situace, když
v Německu odsouzené osoby jednaly naprosto nepřijatelně a jejich jednání nelze
zcela jistě přičítat reklamě, jako je ta na vůz Hyundai i30.
Závěrem zadavatel shrnuje, že z pouhého sdělení „A teď ujedu všem“, nelze usuzovat
na vyzdvihování nebezpečnosti jízdy ohrožující zdraví či život osob. Zadavatel neměl
v úmyslu demonstrovat, že předmětné vozidlo má nadstandardní jízdní vlastnosti
v kterémkoli prostředí a na kterémkoli povrchu vozovky, v některých svých rysech
srovnatelné s vozy závodními. Reklama však nijak nenabádá k neuváženému nebo
dokonce nebezpečnému užití vozidla v silničním provozu.
Arbitrážní komise posuzovala zejména otázku, zda předmětná reklama může být
vnímána jako návodná k nezákonnému jednání (agresivní jízda, přejíždění plné čáry).
Článek 3.1 Části první, Kapitoly I (Úvodní ustanovení) Kodexu reklamy stanoví, že
„reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich
porušováním souhlasí.“ Většinově rozhodla Arbitrážní komise o tom, že předmětná
reklama citované ustanovení neporušuje a je tedy z pohledu Kodexu reklamy
nezávadná. Stížnost byla zamítnuta.

AAA auto – „zimní pneu ke koupi auta“ (2017)
Stěžovatel označil reklamu „zimní pneu ke koupi auta“, jako klamavou, neboť jde o
skrytá omezení.
Zadavatel uvádí, že v reklamě je jasně obsaženo, že akce se týká pouze vybraných
vozidel, bližší podmínky jsou jasně deklarovány na webových stránkách zadavatele.
Arbitrážní komise se při posuzování předmětné reklamy přiklonila k argumentům
zadavatele a stížnost byla zamítnuta.
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ROZHLASOVÁ
DIGITALIZACE V TDAB/DAB+
A S NÍ SPOJENÉ PROBLÉMY Z POHLEDU
RRTV
MEDIÁLNÍ REFLEXE 2018
ZBIROH 25. ZÁŘÍ 2018

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
K ROZHLASOVÉMU VYSÍLÁNÍ
PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ
• UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 231/2001 SB.,
KONKRÉTNĚ USTANOVENÍ § 12 A NÁSL. V PŘÍPADĚ ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ A
PODLE § 25 V PŘÍPADĚ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ.
• SKUTEČNÁ OMEZENÍ PŘEDSTAVUJÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PODLE ČL. II
ZÁKONA Č. 196/2009 SB., KTERÝMI BYL ZMĚNĚN ZÁKON Č. 231/2001 SB. VE
SMYSLU, MIMO JINÉ, ZAVEDENÍ TRANSFORMAČNÍCH LICENCÍ A STANOVENÍ DATA
OPRÁVNĚNÉHO VYSÍLÁNÍ V FM PÁSMU DO 10. 10. 2025.

VYBRANÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PODLE
ČL. II ZÁKONA Č. 196/2009 SB.
• 1. PROVOZOVATEL ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ S LICENCÍ, KTERÝ VYSÍLÁ NA ZÁKLADĚ
LICENCE UDĚLENÉ MU RADOU PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ (DÁLE JEN
"RADA") PŘEDE DNEM NABYTÍ ÚČINNOSTI TOHOTO ZÁKONA A KTERÝ SE PÍSEMNĚ
ZAVÁŽE, ŽE BUDE VE SVÉM VYSÍLÁNÍ PODPOROVAT PŘECHOD NA ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ A NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY O PŘECHODU NA ZEMSKÉ
DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ UKONČÍ ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ, JE OPRÁVNĚN
PÍSEMNĚ POŽÁDAT RADU O UDĚLENÍ TRANSFORMAČNÍ LICENCE, NA ZÁKLADĚ KTERÉ
BUDE OPRÁVNĚN VYSÍLAT DO 10. ŘÍJNA 2025. ÚČASTNÍKEM ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ
TRANSFORMAČNÍ LICENCE JE POUZE ŽADATEL. SPRÁVNÍ POPLATKY PŘI UDĚLENÍ
TRANSFORMAČNÍ LICENCE SE ŘÍDÍ STEJNÝMI PRAVIDLY JAKO PŘI UDĚLENÍ NOVÉ
LICENCE.

VYBRANÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PODLE
ČL. II ZÁKONA Č. 196/2009 SB.
• 5. TRANSFORMAČNÍ LICENCE ZANIKÁ
A) DNEM 10. ŘÍJNA 2025
24 ZÁKONA Č.

B) Z DŮVODŮ UVEDENÝCH V §
231/2001 SB.

• 6. RADA JE OPRÁVNĚNA VYDAT LICENCI K ROZHLASOVÉMU VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉMU
PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ ANALOGOVĚ TAK, ABY JEJÍ PLATNOST, A TO I VČETNĚ
PRODLOUŽENÍ PODLE § 12 ZÁKONA Č. 231/2001 SB., SKONČILA NEJPOZDĚJI 10.
ŘÍJNA 2025.
• 7. RADA ROZHODNE O ODEBRÁNÍ TRANSFORMAČNÍ LICENCE, POKUD
PROVOZOVATEL VYSÍLÁNÍ OPAKOVANĚ PORUŠÍ SVŮJ PÍSEMNÝ ZÁVAZEK PODLE BODU
1 NEBO NEUKONČÍ ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ VE STANOVENÉM TERMÍNU PODLE
USNESENÍ VLÁDY.

SOUČASNÝ STAV LICENCÍ K PROVOZOVÁNÍ
ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM
VYSÍLAČŮ
• K 25. ZÁŘÍ 2018 RRTV EVIDUJE TYTO LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO
VYSÍLÁNÍ :

• PROSTŘEDNICTVÍM FM VYSÍLAČŮ CELKEM 211 LICENCÍ, Z TOHO 86
TRANSFORMAČNÍCH, 11 PRODLOUŽENÝCH (Z TOHO 8
TRANSFORMOVATELNÝCH) A 114 NOVÝCH
• PROSTŘEDNICTVÍM AM VYSÍLAČŮ CELKEM 3 LICENCE
• PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ DIGITÁLNĚ CELKEM 8 LICENCÍ

DOSAVADNÍ (NE)ROZHODNUTÍ O
DIGITALIZACI
V SOUČASNÉ CHVÍLI NENÍ SITUACE PŘÍLIŠ JASNÁ, NEJSOU ROZHODNUTY
PODSTATNÉ OTÁZKY:

PROBĚHNE VŮBEC DIGITALIZACE POZEMNÍCH VYSÍLAČŮ ?
BUDE VYPNUTO PÁSMO FM A AM ?
BUDE SE VYSÍLAT V SOUBĚHU A JAK DLOUHO – MĚSÍCE, ROKY, TRVALE ?
STIHNE SE VŠE DO 10. ŘÍJNA 2025 ?

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA POUZE DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ PO 10.
10. 2025
• PODLE SOUČASNÉHO ZNĚNÍ BY DO 10. 10. 2025 MĚLO BÝT VYPNUTO
ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ (FM, ALE I AM PÁSMO) A NADÁLE BY MĚL ROZHLAS
VYSÍLAT PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ POUZE DIGITÁLNĚ.
• V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA PROVÉST VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PRO OPERÁTORY
MULTIPLEXŮ, POSTAVIT SÍTĚ A Z POHLEDU RRTV HLAVNĚ VÉST LICENČNÍ ŘÍZENÍ
PRO UDĚLENÍ ROZHLASOVÝCH DIGITÁLNÍCH LICENCÍ – V KONEČNÉM SOUČTU SE
DÁ OČEKÁVAT NĚKOLIK DESÍTEK AŽ STOVKA TAKOVÝCH ŘÍZENÍ.
• OTÁZKA JE, ZDA JE CELÝ PROCES MOŽNÉ STIHNOUT DO 10. 10. 2025

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA POUZE DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ PO 10.
10. 2025
• PŘESTOŽE SE TATO VARIANTA JEVÍ NA PRVNÍ POHLED JAKO NEJSNAZŠÍ, NENÍ
PROSTÁ PROBLÉMŮ – NEDOSTATEČNÁ PENETRACE DIGITÁLNÍMI PŘIJÍMAČI,
ÚPRAVA ZÁKONA Č. 231/2001 SB. (ÚPRAVA OMEZENÍ CELOPLOŠNÝCH LICENCÍ
PŘIDĚLENÝCH JEDNOMU PROVOZOVATELI), ÚPRAVA ZÁKONA 484/1991 SB. O
ČESKÉM ROZHLASU (ZEJMÉNA JEHO § 3 ODST. 1 PÍSM. A)), VYPNUTÍ
ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ BEZ ZŘEJMÉ NUTNOSTI TOHOTO KROKU (CO SE BUDE
DÁLE DÍT S ANALOGOVÝMI KMITOČTY?)…
• TATO VARIANTA BY V TUTO CHVÍLI ZNAMENALA VYSOKÉ RIZIKO, HRANIČÍCÍ S
JISTOTOU, ŽE VÝZNAMNÁ ČÁST OBYVATEL ČR BY PO ROZHODNÉM DATU
NEMĚLA SNADNÝ PŘÍSTUP K VYSÍLÁNÍ, COŽ LZE POVAŽOVAT ZA JEJÍ KRUCIÁLNÍ
SLABINU.

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA POUZE ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ PO
10. 10. 2025
• I V PŘÍPADĚ, ŽE BY PADLO ROZHODNUTÍ, PODLE KTERÉHO NEBUDE V ČR
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ DIGITALIZOVÁNO, BUDE
TŘEBA DO 10. 10. 2025 PROVÉST VÝZNAMNÉ MNOŽSTVÍ ZMĚN A ÚKONŮ ÚPRAVA ZÁKONA Č. 231/2001 SB. (ZRUŠENÍ PŘECHODNÝCH „DIGITALIZAČNÍCH“
USTANOVENÍ), ÚPRAVA ZÁKONA 484/1991 SB. O ČESKÉM ROZHLASU (ZEJMÉNA
JEHO § 3 ODST. 1 PÍSM. C) A D)).
• Z POHLEDU RRTV JE PAK ZJEVNÁ NUTNOST ZAJISTIT ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ –
VELKÁ ČÁST LICENCÍ MÁ OMEZENOU PLATNOST DO 10. 10. 2025 – TEDY
PROVÉST VÍCE NEŽ 100 (V REÁLU SPÍŠE 150 LICENČNÍCH ŘÍZENÍ) JE PŘI
SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ÚKOL NA NĚKOLIK LET, OTÁZKA JE, ZDA BY TATO
SITUACE TAKÉ NEMĚLA BÝT SPOJENA S OPTIMALIZACÍ KMITOČTOVÉHO SPEKTRA.

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA POUZE ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ PO
10. 10. 2025
• TATO VARIANTA ZACHOVÁVÁ VÍCE MÉNĚ SOUČASNÝ STATUS QUO, NICMÉNĚ BY
ZNAMENALA TAKÉ ZTRACENOU PŘÍLEŽITOST, ZEJMÉNA POKUD SE TÝKÁ
MNOŽSTVÍ ROZHLASOVÝCH PROGRAMŮ PRO POSLUCHAČE, TEDY VĚTŠÍ
MOŽNOSTI JEJICH VÝBĚRU.
• OTÁZKOU JE TAKTÉŽ OBHÁJENÍ TRANSFORMAČNÍCH LICENCÍ, POKUD K ŽÁDNÉ
TRANSFORMACI ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ NEDOJDE, NICMÉNĚ TO JE UŽ ÚKOL
PRO NĚKOHO JINÉHO.
• VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ AGENDY S NÍ SPOJENÉ BY I PRO TUTO VARIANTU BYLO
TŘEBA ROZHODNOUT CO NEJDŘÍVE, ABY 11. 10. 2025 JEDINÝM
PROVOZOVATELEM V ÉTERU NEZŮSTAL ČESKÝ ROZHLAS JAKO PROVOZOVATEL
ZE ZÁKONA.

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA SOUBĚŽNÉ VYSÍLÁNÍ PO 10. 10.
2025
• POKUD BUDE ROZHODNUTO, ŽE ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ČR BUDE PROBÍHAT
(ALESPOŇ PO NĚJAKOU DOBU) JAK ANALOGOVĚ, TAK DIGITÁLNĚ, S TÍM, ŽE
TENTO SOUBĚH BUDE (DOČASNĚ NEBO TRVALE) I PO DATU 10. ŘÍJNA 2025,
BUDE TŘEBA (ZMĚNOU ZÁKONA Č. 231/2001 SB.) SE VYPOŘÁDAT S TÍMTO
ČASOVÝM OMEZENÍM.
• TO SE TÝKÁ NEJMÉNĚ 94 TRANSFORMAČNÍCH A TRANSFORMOVATELNÝCH
LICENCÍ, OVŠEM S OHLEDEM NA RIZIKO NEPOVOLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY, BUDE
ZŘEJMĚ
NUTNO
ROZHODOVAT
MINIMÁLNĚ
TAKÉ
O
ZBÝVAJÍCÍCH
NETRANSFORMOVATELNÝCH LICENCÍCH (V TUTO CHVÍLI 117 LICENCÍ).
ZÁROVEŇ BUDE TŘEBA UDĚLIT PŘÍSLUŠNÉ MNOŽSTVÍ DIGITÁLNÍCH LICENCÍ.

PROBLÉMY RRTV JAKO LICENČNÍ AUTORITY –
VARIANTA SOUBĚŽNÉ VYSÍLÁNÍ PO 10. 10.
2025
• TATO VARIANTA V TUTO CHVÍLI VYPADÁ ZŘEJMĚ NEJPRŮCHODNĚJI A
NEJLOGIČTĚJI, SPOJUJE ŘADU VÝHOD PŘEDCHOZÍCH VARIANT A PŘINÁŠÍ TAKÉ
NĚKOLIK NEVÝHOD (Z NICHŽ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ JE NÁKLADOVOST TAKOVÉHO
SOUBĚHU).
• Z HLEDISKA RRTV SE ZÁROVEŇ JEDNÁ O VARIANTU ZŘEJMĚ NEJNÁROČNĚJŠÍ,
DOST PODSTATNĚ BUDE ZÁLEŽET NA ZMĚNĚ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ROZHODNUTÍ
ZDA, A PŘÍPADNĚ JAK, PROLONGOVAT DOBU PLATNOSTI ANALOGOVÝCH
LICENCÍ.
• KOMPLIKACE LZE SPATŘOVAT V NUTNOSTI VYHNOUT SE OBVINĚNÍ Z
NEPOVOLENÉ STÁTNÍ PODPORY, STEJNĚ JAKO PŘÍPADNÝM SOUDNÍM ŘÍZENÍM,
KTERÁ MOHOU VŠE POZDRŽET V ŘÁDU LET.

DĚKUJI ZA POZORNOST
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