
Zápis z 15. zasedání, konaného ve dnech 26. 8. 2008  - 27. 8. 2008 

 
Přítomni: Ondrová, Žák, Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Matulka, Rozehnal, Novák, Kostrhun, 
Pejřil, Pospíchal, Kantůrková 
Omluveni: Macková 
Ověřovatel: Bartoš 
 
1. Věc: Schválení programu 15. zasedání 2008 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
10-0-0 

2. Věc: CITYTV, s.r.o., I Č 28064453/CITY TV – řízení o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání ší řeného prost řednictvím kabelových systém ů (hotely) – ústní 
jednání dne 26. srpna 2008, 13:30 h – rozhodnutí o udělení licence  
 
     
3. Věc: Československá filmová spole čnost, s.r.o., I Č 27168425/CS mini – řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – 
ústní jednání dne 26. srpna 2008, 13:50 h – rozhodn utí o ud ělení licence  

-  Rada uděluje společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; 
název (označení) programu: CS mini; územní rozsah vysílání: Česká republika, 
Slovenská republika 

9-0-0 
 

4. Věc: HELP FILM, s.r.o., I Č 26291126/ NOSTALGIA MUSICA TV – řízení o ud ělení 
licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – ústní 
jednání dne 26. srpna 2008, 14:15 hod – rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti HELP FILM, s.r.o., IČ 26291126, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: NOSTALGIA MUSICA TV; časový rozsah vysílání 00:00 - 24:00 hodin; 
územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko 

9-0-0 
 

5. Věc: Eleanes, s.r.o. / Rádio Valašsko – rozhlasové vy sílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů – vysílání v úterý 13. kv ětna 2008, analýza  

-  Rada shledala, že provozovatel Eleanes, s.r.o. odvysílal program Rádio Valašsko 
v kontrolovaném dnu 13. května 2008 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 
231/2001 Sb. 

10-0-0 
 

 
6. Věc: RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. / Kiss Hády – r ozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání v ned ěli 6. července a úterý 8. července 
2008, analýza  

-  Rada vydává provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o., upozornění na 
porušení zákona, neboť odvysíláním reklamy na zájezdy last minute bez zřetelného 
oddělení dne 6. července 2008 v 8:46:00 hodin na programu Kiss Hády se dopustil 



porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost reklamu 
zřetelně zvukově oddělit od ostatních částí programu 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o , upozornění na 
porušení zákona, neboť nezařazením zpráv dne 8. července 2008 v čase 5:30 hodin na 
programu Kiss Hády se dopustil porušení licenčních podmínek  

9-0-0 
 

7. Věc: Český rozhlas / Český rozhlas 6 - rozhlasové vysílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů – analýza po řadu Zaost řeno na ob čana odvysílaného dne 3. 
července 2008 ve 21:40 hodin  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001Sb., neboť pořadem Zaostřeno na 
občana odvysílaným dne 3. července 2008 ve 21:40 hodin na programu Český rozhlas 
6, mohl porušit povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace 

8-2-0 
 

8. Věc: Radio Zlín, spol. s r. o. / Radio Zlín- rozhlaso vé vysílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů – změna licen čních podmínek  

-  Rada vydává provozovateli Radio Zlín, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programové skladby 

9-0-0 
 

9. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě rozhlasového vysílání – 
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu  

-  Rada bere korespondenci stěžovatele a Rady Českého rozhlasu na vědomí 
9-1-0 

-  Rada vydává provozovateli Český rozhlas upozornění na porušení zákona, neboť 
odvysíláním pořadu Zblízka dne 31. července 2008 v čase 9:10 hodin na programu 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost nezařazovat do programů pořady, které mohou 
utvrzovat stereotypní předsudky týkající se náboženských menšin  

9-1-1 
-  Rada schvaluje návrh odpovědi stěžovateli na vysílání programu FREKVENCE 1 

12-0-0 
 

 
10. Věc: LONDA, s.r.o. / Rádio Impuls - rozhlasové vysílá ní šířené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené pro možné porušování licen čních 
podmínek – po vyjád ření  

-  Rada vydává provozovateli vysílání Londa, s.r.o., upozornění pro neplnění licenčních 
podmínek, neboť na jednotlivých jemu přidělených kmitočtech /Praha 96,6 MHz, 
Náchod (Pardubice) 106,0 MHz, Ostrava 89,0 MHz, Litoměřice (Ústí nad Labem) 102,0 
MHz, Brno 87,6 MHz, Zlín 102,3 MHz, České Budějovice 102,9 MHz a Plzeň 91,4 MHz/ 
vysílá navzájem odlišný program s totožným názvem. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s  § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

12-0-0 



 
11. Věc: Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 - rozhlasové vys ílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené pro možné porušování licen čních 
podmínek – po vyjád ření  

-  Rada vydává provozovateli vysílání Frekvence 1, a.s., upozornění pro neplnění 
licenčních podmínek, neboť na jednotlivých jemu přidělených kmitočtech /Praha 102,5 
MHz, Náchod (Pardubice) 103,1 MHz, Ostrava 91,0 MHz, Litoměřice (Ústí nad Labem) 
93,5 MHz, Brno 104,5 MHz, Zlín 105,0 MHz, České Budějovice 94,1 MHz a Plzeň 104,1 
MHz/ vysílá navzájem odlišný program s totožným názvem. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
 

12. Věc: Česká televize/ ČT1 – sponzorský vzkaz jako neodd ělená reklama  
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (sponzor pořadu, mutace 3) s 
premiérou vysílání dne 1. června 2008 v 18:45:20 hod. na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora PRIMA, produkt Mrož (sponzor pořadu, mutace 4) s 
premiérou vysílání dne 1. června 2008 v 18:53:26 hod. na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

11-0-0 
 

 
13. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova – sponzorský vzkaz jako  neodd ělená reklama  

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Rajec, produkt Pramenitá voda - bylinka (sponzor počasí, 
mutace 3) s premiérou vysílání dne 2. června 2008 v 07:15:54 hod. na programu Nova, 
bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
 

14. Věc: FTV Prima, spol. s r.o../Prima televize – sponzo rské vzkazy jako nedd ělená 
reklama  

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora HONDA, produkt Motorové stroje (sponzor pořadu, 
mutace 4) s premiérou vysílání dne 6. dubna 2008 v 11:53:12 hod. na programu Prima 
televize, bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora NOVABRIK (sponzor upoutávky, mutace 1) s 
premiérou vysílání dne 28. června 2008 v 18:17:52 hod. na programu Prima televize, 
bylo neoddělenou reklamou 

10-0-0 



 
15. Věc: Česká televize – sponzo ři reklamní zn ělky – červenec 2008  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Audi (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané 
premiérově dne 4. července 2008 ve 22:15:56 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Marie Claire, produkt časopis (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1), vysílané premiérově dne 22. července 2008 v 19:39:47 hodin na programu 
ČT1, bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RWE (sponzor reklamní znělky, mutace 5), vysílané 
premiérově dne 28. července 2008 ve 21:28:00 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RWE (sponzor reklamní znělky, mutace 6), vysílané 
premiérově dne 28. července 2008 ve 21:30:00 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

11-0-0 
 

16. Věc: Česká televize/ ČT1 – sponzor Vítejte doma, časopis – neidentifikace sponzora  
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
označení sponzora Vítejte doma, časopis (mutace 1) vysílaném premiérově dne 6. 
června 2008 v 18:15:17 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
označení sponzora Vítejte doma, časopis (mutace 2) vysílaném premiérově dne 27. 
června 2008 v 18:16:22 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  

11-0-0 
 

17. Věc: FTV Prima spol. s r.o./Prima televize – neidenti fikace sponzor ů – červen 2008  
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora FOR MEN, časopis (sponzor pořadu, mutace 1) vysílaném 
premiérově dne 14. června 2008 ve 23:11:45 hodin na programu Prima televize, nebyl 
identifikován sponzor  

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora JUICY, časopis (sponzor pořadu, mutace 1) vysílaném 



premiérově dne 21. června 2008 ve 23:44:21 hodin na programu Prima televize, nebyl 
identifikován sponzor  

11-0-0 
 

18. Věc: Stanice O, a.s./Ó čko – reklamní spot Stalo se (mut 1)  
-  Rada zahajuje s provozovatelem Stanice O, a.s. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť reklamním spotem 
Stalo se (mut 1) premiérově vysílaným dne 9. června 2008 v 8:21:16 hodin a 9x 
reprízovaným do 14. června 2008 v časech od 6:00 do 22:00 hodin na programu Óčko, 
mohl porušit povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

4-4-3 
19. Věc: Jan Popelka / TELEVIZE BLANSKO – kontinuální úse k vysílání ze dn ů 11. a 
12. června 2008 – analýza záznamu  

-  Rada shledala, že provozovatel Jan Popelka odvysílal pořady ve dnech 11. a 12. 
června 2008 na programu TELEVIZE BLANSKO v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 
 
 

20. Věc: J.D.Production, s.r.o. / televize slovácko – kon tinuální úsek vysílání ze dn ů 11. 
a 12. června 2008 – analýza záznamu  

-  Rada vydává provozovateli J.D.Production, s.r.o. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť ve dnech 11. a 12. června 2008 odvysílal časovou smyčku o délce 
dvě hodiny, ačkoli licenční podmínky stanovují vysílání časové smyčky o délce tří hodin 

12-0-0 
 
 

21. Věc: POLAR televize Ostrava, s.r.o./ POLAR Nový Ji čín a POLAR Frýdek–Místek – 
analýza kontinuálních úsek ů vysílání ze dn ů 11. a 12. června 2008  

-  Rada vydává provozovateli POLAR televize Ostrava, s.r.o. upozornění na porušení § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl kompletní záznam vysílání 
programu POLAR Nový Jičín ze dne 12. června 2008 

12-0-0 
 

22. Věc: Karel Soukup / Duha – kontinuální úsek vysílání ze dnů 11. a 12. června 2008 
– analýza záznamu  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Karlem Soukupem správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 11. a 12. 
června 2008 odvysílal na programu Duha v rámci videotextu reklamní blok rádia 
Frekvence 1, který nebyl oddělen od ostatních částí programu 

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Karlem Soukupem správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení licenčních podmínek, neboť vysílání programu Duha ve dnech 11. a 
12. června 2008 neodpovídalo stanoveným programovým podmínkám 

12-0-0 
 

23. Věc: HC Kabel, s. r. o. / Infokanál Čejč a Infokanál Hovorany – vysílání 11.–12. 
června 2008 – analýza záznamu  



-  Rada zahajuje s provozovatelem HC Kabel, s. r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení licenčních podmínek, neboť vysílání programu Infokanál Čejč ve dnech 
11.–12. června 2008 neodpovídalo stanoveným programovým podmínkám 

12-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem HC Kabel, s. r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 11.–12. 
června 2008 odvysílal program Infokanál Hovorany bez označení logem programu 

10-0-0 
 

24. Věc: Město MĚSTO ALBRECHTICE / INFOKANÁL M ĚSTO ALBRECHTICE, 
INFOKANÁL HOL ČOVICE – analýza kontinuálního úseku vysílání infoka nálů z období 
od 9. do 15. června 2008 Termín pro rozhodnutí Rady: 7. říjen 2008 včetně doru čení  

-  Rada vydává provozovateli Město MĚSTO ALBRECHTICE upozornění na porušení § 
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 9.–15. června 2008 
odvysílal programy na INFOKANÁLU MĚSTO ALBRECHTICE a INFOKANÁLU 
HOLČOVICE bez označení logem programu 

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Město MĚSTO ALBRECHTICE upozornění na porušení § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dodáním záznamu z období 9.-15. 
června 2008 v neúplné podobě, respektive bez zvukové složky u části záznamu, se 
dopustil porušení povinnosti uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně 
po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě 

12-0-0 
 

25. Věc: TV PORT, s.r.o./ TV PORT – analýza kontinuálního  úseku vysílání TV PORT 
z období 28. - 31. kv ětna 2008 Termín pro rozhodnutí Rady: 3. října 2008 včetně 
doru čení  

-  Rada bere na vědomí monitoring úseku vysílání programu TV PORT z období od 28. 
do 31. května 2008 a konstatuje, že se v tomto období provozovatel TV PORT, s.r.o. 
nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
 

26. Věc: TV Lyra s.r.o./ TV Lyra – analýza kontinuálního úseku vysílání TV Lyra 
z období 18. - 20. kv ětna 2008 Termín pro rozhodnutí Rady: 9. října 2008 včetně 
doru čení  

-  Rada bere na vědomí monitoring úseku vysílání programu TV Lyra z období od 18. do 
20. května 2008 a konstatuje, že se v tomto období provozovatel TV Lyra s.r.o. 
nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
 

27. Věc: MEROVINGIAN s.r.o. / TV ONA – neposkytnutí vyžád aného záznamu vysílání 
z časového období 1.–3. dubna 2008  

-  Rada vydává provozovateli MEROVINGIAN s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznam vysílání programu TV ONA 
z časového období 1.–3. dubna 2008 

12-0-0 
 

28. Věc: REGION MEDIA s.r.o. / 24 plus – neposkytnutí vyž ádaného záznamu vysílání 
z časového období 9.–11. dubna 2008  



-  Rada vydává provozovateli REGION MEDIA s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznam vysílání programu 24 plus 
z časového období 9.–11. dubna 2008 

10-1-0 
 

29. Věc: První zpravodajská a.s. / Z1 – kontinuální úsek vysílání ze dne 8. června 2008 
– analýza záznamu  

-  Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. upozornění na porušení § 48 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Runway, resp. 
reportáže Gucci v Praze dne 8. června 2008 na programu Z1 se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu 

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. upozornění na porušení § 48 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Runway, resp. 
reportáže Mobily Vertu dne 8. června 2008 na programu Z1 se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu 

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. upozornění na porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reklamního bloku dne 8. 
června 2008 v 10:34 hodin na programu Z1, který nebyl oddělen od předchozího pořadu 
Počasí, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově–obrazově oddělené od ostatních částí programu 

10-0-0 
      

 
30. Věc: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO2 – kontinuální úse k vysílání, dne 17. 
června 2008, 19:00 – 23:00 hodin - analýza Termín pr o rozhodnutí Rady: 8. října 2008 
včetně doru čení  

-  Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. upozornění na porušení 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Hra na schovávanou, 
odvysílaným dne 17. června 2008 od 20:20 hodin na programu HBO2, porušil povinnost 
nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 

11-0-0 
      

 
31. Věc: PK 62, a.s. / LEO TV – vysílání 5. června 2008 od 22:00 hodin do 7. června 
2008 v 6:00 hodin – analýza záznamu  
 
 
32. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě televizního vysílání – 
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu  

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
upoutávky na pořad Propad do temnot v přerušení pohádky Z pekla štěstí dne 5. srpna 
2008 ve 21:16 hodin na programu Nova se mohl dopustit 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 

11-1-0 



-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Buď fit s ČT dne 21. července 2008 v 19:25 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit 
porušení zákazu skryté reklamy 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Podvádí realitní kancelář své klienty? dne 11. 
července 2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti 

11-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Spor o peníze: makléři žalují realitní kancelář dne 20. 
července 2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti 

11-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Smlouvu prý pokaždé podepisují ve zmatku a makléři 
údajně neříkají pravdu dne 1. srpna 2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti 

9-1-2 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Batman vítězí (3) dne 9. 
srpna 2008 v 7:45 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat 
do programů pořady, 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 06.00 hodin druhého dne  

10-1-0 
 

33. Věc: Kabel Ostrov, s.r.o./ TV Ostrov - televizní vysí lání prost řednictvím kabelových 
systém ů – změna licen čních podmínek  

-  Rada vydává provozovateli Kabel Ostrov, s.r.o. souhlas ke změně licenčních 
podmínek programu TV Ostrov, spočívající ve změně programové skladby a vysílacího 
schématu, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 
 

34. Věc: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize - správní  řízení zahájené z moci ú řední 
pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel 
dopustit tím, že v ozna čení sponzora Cetelem, produkt C-p ůjčka, sponzor po řadu, 
mutace 1, odvysílaný v premiére dne 3. b řezna 2008 ve 20:06:50 hodin na programu 
Prima televize nebyl identifikován sponzor – po vyj ádření  

-  Rada uděluje provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o. , pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Cetelem, 
produkt C-půjčka, sponzor pořadu, mutace 1, odvysílaný v premiére dne 3. března 2008 
ve 20:06:50 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor. Současně 
Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 



účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  

10-0-0 
 

35. Věc: FTV Prima spol. s r.o./Prima televize - správní řízení zahájené z moci ú řední 
pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel 
dopustit tím, že v ozna čení sponzora Radio Kiss, sponzor po řadu, mutace 28, 
odvysílané v premiére dne 26. února 2008 ve 21:19:3 6 hodin na programu Prima 
televize nebyl identifikován sponzor – po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, FTV Prima spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Radio Kiss, 
sponzor pořadu, mutace 28, odvysílané v premiére dne 26. února 2008 ve 21:19:36 
hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor. Současně Rada ukládá v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

10-0-0 
 

36. Věc: Česká televize/ ČT1 - správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., nebo ť v označení sponzora Letuska.cz, 
sponzor po řadu, mutace 4, odvysílané v premiére dne 15. b řezna 2008 ve 13:20:16 
hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor – po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize , pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení 
§ 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Letuska.cz, sponzor 
pořadu, mutace 4 s premiérou vysílání dne 15. března 2008 ve 13:20:16 hodin na 
programu ČT1 nebyl identifikován sponzor. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

10-0-0 
 

37. Věc: CET 21 spol. s r.o./ Nova – ozna čení sponzora IKO (mutace 1) s premiérou dne 
9. března 2008 v 17:53:20 hod. na programu Nova a ozna čení sponzora IKO (mutace 2) 
s premiérou dne 23. b řezna 2008 v 17:51:39 hod. na programu Nova, možné p orušení 
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byl y rozeznatelné a u provozovatele 
televizního vysílání z řetelně zvukov ě, obrazov ě či zvukov ě-obrazov ě oddělené od 
ostatních částí programu- po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení 
sponzora IKO (mutace 1) s premiérou dne 9. března 2008 v 17:53:20 hod. na programu 
Nova, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

10-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení 
sponzora IKO (mutace 2) s premiérou dne 23. března 2008 v 17:51:39 hod. na 
programu Nova, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada 
ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 



účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  

10-0-0 
-  Rada v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu spojuje správní 
řízení ve věci sp. zn. 2008/870/FOL/CET a 2008/871/FOL/CET, neboť tyto řízení spolu 
věcně souvisejí  

2-8-0 
 

38. Věc: JWT Sien Werbeagentur GmbH, organiza ční složka – zpracovatel reklamního 
spotu Canesten (mutace 6)  

-  Rada zahajuje se společností JWT Sien Werbeagentur GmbH, organizační složka, 
správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na produkt Canesten (mutace 
6), která byla premiérově vysílána dne 14. dubna 2008 v 10:43:37 hodin na programu 
Nova a následně byla reprízována do 31. května 2008 na programech Nova a Prima 
televize, se mohla dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., které 
ukládá povinnost, aby reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou 
veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace 

10-0-0 
 

39. Věc: Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r. o .- reklama Strepsils – po 
vyjád ření  

-  Rada uděluje společnosti Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r. o pokutu ve 
výši 500 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na přípravek Strepsils, produkt Med a citron 
(mutace 2), premiérově vysílané dne 1. ledna 2008 v 11:59:04 hodin na programu Nova 
a reprízované do 1. února 2008 na tomtéž programu, se dopustila porušení § 5a odst. 5 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., které ukládá povinnost, aby reklama zaměřená na 
širokou veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-0-0 
 

-   
40. Věc: EURO RSCG, a.s.- reklama Strepsils – po vyjád ření  

-  Rada uděluje společnosti EURO RSCG, a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
zpracováním reklamy na přípravek Strepsils, produkt Med a citron (mutace 2), 
premiérově vysílané dne 1. ledna 2008 v 11:59:04 hodin na programu Nova a 
reprízované do 1. února 2008 na tomtéž programu, se dopustila porušení § 5a odst. 5 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., které ukládá povinnost, aby reklama zaměřená na 
širokou veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-1-1 
 

41. Věc: MAXX Creative Communications s.r.o. – zpracovate l reklamního spotu na 
dopln ěk stravy Lipovitan - po vyjád ření  

-  Rada uděluje společnosti MAXX Creative Communications s.r.o. pokutu ve výši 20 
000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na přípravek LIPOVITAN, vysílané během února 
2007 na programu ČT1, se dopustila porušení §5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 



Sb., které zakazuje, aby reklama potravině přisuzovala vlastnosti prevence, ošetřování, 
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s  § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč 

9-0-1 
 

42. Věc: Česká televize/ ČT1 - reklamní spot Digi TV - po vyjád ření  
-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení, vedené pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit 
odvysíláním reklamy na produkt DIGI TV dne 10. prosince 2007 od 19:38 hodin na 
programu ČT1, neboť v daném případě nebylo prokázáno, že došlo k porušení zákona, 
a tím odpadl důvod řízení 

9-1-0 
-  Rada zahajuje se zadavatelem reklamy společností DIGI Czech Republic spol.s r.o. 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., neboť odvysíláním reklamy na DIGI TV dne 10. prosince 2007 od 19:38 hodin na 
programu ČT1, v níž byly údaje důležité pro rozhodnutí spotřebitele zobrazeny 
nečitelně, se mohl dopustit porušení zákazu klamavé reklamy  

6-3-1 
 

43. Věc: WALMARK, a.s. – správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. spo čívající v zadání klamavé reklamy na potravinový dop lněk 
SlimCup premiérov ě odvysílaný dne 1.ledna 2008 na programu Prima tele vize, téhož 
dne na programu Nova a následn ě reprizovaný opakovan ě na obou programech - po 
vyjád ření účastníka řízení WALMARK, a.s. - správní řízení pro možné porušení § 5d 
odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. spo čívající v zadání reklamy na potraviny, která 
nesmí uvád ět v omyl, zejména doporu čováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní 
klinické studie a ke které mohlo dojít odvysíláním reklamního spotu zadavatele na 
produkt SlimCup dne 1.ledna 2008 na programu Prima televize, téhož dne na 
programu Nova, p řičemž reprizován byl opakovan ě na obou programech - po 
vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada zamítá návrh účastníka řízení, WALMARK, a.s., na společné řízení ve věci 
možného porušení § 2 odst. 1 písm. c) a § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se měl jako zadavatel dopustit odvysíláním reklamy na produkt SlimCup v 
premiéře dne 1. ledna 2008 na programech Prima televize a Nova a následně na obou 
těchto programech v reprízách 

10-0-0 
-  Rada ukládá zadavateli reklamy, společnosti WALMARK, a.s., pokutu ve výši 100 
000,- Kč, za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40 /1995 Sb., spočívající v zadání 
klamavé reklamy na produkt SlimCup odvysílané v premiéře dne 1. ledna 2008 na 
programu Prima televize, téhož dne na programu Nova a následně reprizované na obou 
těchto programech. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 
6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-0 
-  Rada ukládá zadavateli reklamy, společnosti WALMARK, a.s., pokutu ve výši 100 
000,- Kč, za porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40 /1995 Sb., spočívající v zadání 
klamavé reklamy na produkt SlimCup, v premiéře dne 1. ledna 2008 na programu Prima 
televize, téhož dne na programu Nova a následně reprizované na obou těchto 
programech. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 



vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-0-0 
 

44. Věc: Delpharmea Nutraceuticals, a. s. – správní řízení z moci ú řední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na Lipoxal 
Extreme (mutace 1, 2 a 3), která byla vysílána na p rogramu Nova  

-  Rada zastavuje se společností Delpharmea Nutraceuticals, a. s., správní řízení sp. 
zn. 2008/646/vos/Del zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamy na Lipoxal Extreme 
(mutace 1), která byla vysílána na programu Nova, neboť nebylo prokázáno, že by toto 
ustanovení bylo účastníkem řízení jako zadavatelem reklamy porušeno a tím odpadl 
důvod správního řízení 

10-0-0 
-  Rada zastavuje se společností Delpharmea Nutraceuticals, a. s., správní řízení sp. 
zn. 2008/647/vos/Del zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamy na Lipoxal Extreme 
(mutace 2), která byla vysílána na programu Nova, neboť nebylo prokázáno, že by toto 
ustanovení bylo účastníkem řízení jako zadavatelem reklamy porušeno a tím odpadl 
důvod správního řízení 

10-0-0 
-  Rada zastavuje se společností Delpharmea Nutraceuticals, a. s., správní řízení sp. 
zn. 2008/648/vos/Del zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamy na Lipoxal Extreme 
(mutace 3), která byla vysílána na programu Nova, neboť nebylo prokázáno, že by toto 
ustanovení bylo účastníkem řízení jako zadavatelem reklamy porušeno a tím odpadl 
důvod správního řízení. 

10-0-0 
-  Rada zahajuje se společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s. správní řízení z moci 
úřední, neboť zpracováním reklamy na přípravek Lipoxal Extreme, premiérově vysílané 
dne 26. prosince 2007 v 15:47:25 hodin na programu Nova a následně reprízované na 
stejném programu se mohla dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., ve znění platném do 11. února 2008, které zakazuje reklamu klamavou 

10-0-0 
 

 
45. Věc: Česká televize/ ČT1-Soubor her Ve černíček- po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s přímou 
nabídkou „Souboru her Večerníček“ dne 10. prosince 2007 v 18:53 hodin na programu 
ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování 
zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s  
§ 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-2-0 
 

46. Věc: Česká televize/ ČT1, losování hry Š ťastných 10 - po vyjád ření  
 



-  Rada nařizuje ústní jednání s provozovatelem Česká televize, ve věci správního 
řízení vedeného pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním výsledků losování sázkové hry Šťastných deset dne 22. listopadu 2007 
v 18:55 hodin na programu ČT1. 

8-1-1 
 
 

47. Věc: Česká televize/ ČT1 - pořad Dobré ráno, vysíláno dne 24. ledna 2008, část Dá 
se hubnout jen pomocí prášk ů – po vyjád ření  

-  Rada ukládá provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Dobré ráno, 
resp. příspěvku Dá se zhubnout jen pomocí prášků (ve formě telefonického rozhovoru), 
dne 24. ledna 2008 v 6:17:55 hodin na programu ČT 1 porušil povinnost nezařazovat do 
vysílání skrytou reklamu. Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-0-0 
 

48. Věc: HBTV spol. s r.o./Infokanál HBTV/Kabelová televi ze Šlapanov – t ři správní 
řízení – zahájené za možné porušení 1. porušení lice nčních podmínek (§ 60/2/g) 2. 
nedodání záznamu ( § 32/1/l) 3. skrytá reklama ( § 2/1/d zákona č. 40/1995 Sb.) - po 
vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada ukládá provozovateli, HBTV, spol. s r.o., pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť se 
dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost 
uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich 
vysílání a poskytnout je Radě. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000 Kč 

10-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli HBTV, spol. s r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť 
odvysíláním reportáže o projektu výstavby rodinných domů v Havlíčkově Brodě v 
pořadu Havlíčkobrodské minuty v období 24. – 30. března 2008 na programu Infokanál 
HBTV, se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., které zakazuje 
vysílání skryté reklamy. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-0 
-  Rada uděluje provozovateli HBTV, spol. s r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť 
odvysíláním zpravodajského bloku v období 26. – 30. března 2008 na programu 
Infokanál HBTV v jiných vysílacích časech, než jak jsou stanoveny v licenčních 
podmínkách a odvysíláním textové smyčky dne 24. března 2008 na programu Kabelová 
televize Šlapanov o kratší délce, než jak je stanoveno v licenčních podmínkách, se 
dopustil porušení licenčních podmínek. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-0 
 

49. Věc: Česká televize/ ČT – správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb.– porušení povinnosti zajistit, aby r eklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a z řetelně zvukov ě, obrazov ě či zvukov ě-obrazov ě oddělené od ostatních 



pořadů – odvysíláním po řadu Chalupa je hra dne 27. listopadu 2007 od 18:15 na 
programu ČT1 – po vyjád ření  
          
 
 
50. Věc: FTV Prima, spol. s r. o. - Prima televize – po řad VyVolení – Noví hrdinové - 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - reklama poukazující slovním 
upozorn ěním moderátora na po řad o VyVolených na rozhlasových programech 
Frekvence 1, Evropa 2, která nebyla z řetelně zvukov ě, obrazov ě či zvukov ě-obrazov ě 
oddělena od ostatních částí programu – po vyjád ření  

-  Rada spojuje dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, správní řízení 
sp. zn. 2007/871/kup/FTV a 2007/862/had/FTV a 2007/860/had/FTV a 2007/230/fol/FTV 
a 2007/236/fol/FTV a 2007/239/fol/FTV a 2008/99/fol/FTV a 2008/98/fol/FTV a 
2008/100/fol/FTV a 2008/101/fol/FTV a 2008/105/had/FTV a 2008/106/had/FTV a 
2008/107/had/FTV a 2008/108/had/FTV a 2008/109/had/FTV a 2008/111/had/FTV a 
2008/406/bur/FTV a 2008/456/bur/FTV a 2008/457/bur/FTV a 2008/458/bur/FTV a 
2008/459/bur/FTV a 2008/461/bur/FTV a 2008/462/bur/FTV a 2008/464/bur/FTV a 
2008/465/bur/FTV a 2008/467/bur/FTV a 2008/468/bur/FTV a 2008/471/bur/FTV a 
2008/470/bur/FTV a 2008/485/bur/FTV a 2008/490/bur/FTV a 2008/492/bur/FTV a 
2008/502/bur/FTV a 2008/503/bur/FTV a 2008/505/bur/FTV a 2008/506/bur/FTV a 
2008/507/bur/FTV a 2008/510/bur/FTV a 2008/511/bur/FTV a 2008/515/bur/FTV a 
2008/516/bur/FTV a 2008/517/bur/FTV a 2008/518/bur/FTV a 2008/519/bur/FTV a 
2008/521/bur/FTV a 2008/522/bur/FTV a 2008/523/bur/FTV a 2008/524/bur/FTV a 
2008/527/bur/FTV a 2008/534/bur/FTV a 2008/535/bur/FTV a 2008/536/bur/FTV a 
2008/537/bur/FTV a 2008/538/bur/FTV a 2008/539/bur/FTV a 2008/543/bur/FTV a 
2008/544/bur/FTV a 2008/545/bur/FTV a 2008/546/bur/FTV a 2008/547/bur/FTV a 
2008/549/bur/FTV a 2008/550/bur/FTV a 2008/551/bur/FTV a 2008/553/bur/FTV a 
2008/554/bur/FTV a 2008/556/bur/FTV a 2008/557/bur/FTV a 2008/558/bur/FTV a 
2008/559/bur/FTV a 2008/560/bur/FTV a 2008/564/bur/FTV a 2008/565/bur/FTV a 
2008/563/bur/FTV a 2008/566/bur/FTV a 2008/567/bur/FTV a 2008/570/bur/FTV a 
2008/569/bur/FTV vedená s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem 
Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že odvysílal neoddělenou reklamu 
poukazující slovním upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasových 
programech Frekvence 1 nebo Evropa 2 ve dnech 12. září až 30. listopadu 2007 v 
pořadech ze série VyVolení – Noví hrdinové na programu Prima televize  

10-0-0 
-  Rada ukládá provozovateli vysílání FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve 
výši 2 500 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima 
televize dne 12.9.2007 od 0:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující 
slovním upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu 
Frekvence 1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 17.9.2007 od 23:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
20.9.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.9.2007 od 23:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 



30.9.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
4.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
17.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
17.10.2007 od 22:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
19.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.10.2007 od 00:45 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.10.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.10.2007 od 22:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 



upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
26.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
26.10.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.10.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.10.2007 od 01:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.10.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
31.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
1.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
2.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
3.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
4.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
5.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
5.11.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
6.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 



1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
6.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
7.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
8.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
8.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
9.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
9.11.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
10.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
11.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
12.11.2007 od 22:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
12.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
13.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
14.11.2007 od 22:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
14.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.11.2007 od 00:40 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 



19.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
19.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
20.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.11.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.11.2007 od 00:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 00:45 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.11.2007 od 00:30 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 
6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 



9-1-0 
 

51. Věc: FTV Prima, spol. s r. o. - Prima televize – po řad VyVolení – Noví hrdinové - 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – skrytá reklama spo čívající 
v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp) – po vyjád ření  

-  Rada vylučuje podle § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ze 
společného správního řízení sp. zn. 2008/487/bur/FTV vedeného s provozovatelem 
vysílání FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 ve 21:15 hodin na programu prima televize, 
dílčí jednání provozovatele vysílání spočívající v prezentaci ochranné známky (značky 
piva Gambrinus), jímž se měl dopustit porušení shora uvedeného § 48 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. O tomto dílčím jednání provozovatele vysílání bude nadále 
vedeno správní řízení pod sp. zn. 2008/1133/bur/FTV 

10-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 správní řízení z moci úřední sp. zn. 2008/1133/bur/FTV, vedené 
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
VyVolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima 
televize, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
správního řízení 

9-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 správní řízení z moci úřední sp. zn. 2007/238/fol/FTV, vedené 
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
VyVolení – Noví hrdinové dne 2. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize, 
neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
správního řízení 

9-0-0 
-  Rada spojuje dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, správní řízení 
sp. zn. 2007/829/had/FTV a 2007/861/had/FTV a 2007/859/had/FTV a 2008/95/fol/FTV 
a 2008/20/fol/FTV a 2008/102/fol/FTV a 2008/110/had/FTV a 2008/460/bur/FTV a 
2008/463/bur/FTV a 2008/466/bur/FTV a 2008/472/bur/FTV a 2008/487/bur/FTV a 
2008/491/bur/FTV a 2008/493/bur/FTV a 2008/504/bur/FTV a 2008/508/bur/FTV a 
2008/512/bur/FTV a 2008/520/bur/FTV a 2008/540/bur/FTV a 2008/548/bur/FTV a 
2008/552/bur/FTV a 2008/555/bur/FTV vedená s provozovatelem vysílání FTV Prima, 
spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 pro možné porušení § 48 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp) v pořadech 
ze série VyVolení Noví hrdinové vysílaných mezi dny 13. září 2007 a 22. listopadu 2007 
na programu Prima televize  

10-0-0 
-  Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, 
180 00 Praha 8 dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 1 100 
000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
13.9.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 1:00:24-1:00:38 a 1:11:40-1:12:24 odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 17.9.2007 od 
23:25 hodin v čase pořadu 2:13-2:40 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na 
programu Prima televize dne 20.9.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 1:14:00-1:15:00 



odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 10.10.2007 
od 23:20 hodin v čase pořadu 02:08-02:46 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 
vysílaném na programu Prima televize dne 12.10.2007 od 22:10 hodin v čase pořadu 
01:47-01:57 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga 
novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 16.10.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 56:24-56:41 a 57:08-57:20 odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 20.10.2007 od 
20:00 hodin v čase pořadu 01:05:00-01:07:06 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 
vysílaném na programu Prima televize dne 24.10.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 
01:53-01:59 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga 
novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 25.10.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 57:17-01:00:30 odvysílal skrytou reklamu 
spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 26.10.2007 od 22:10 hodin v čase 
pořadu 01:57-02:40 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné 
známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu 
Prima televize dne 28.10.2007 od 22:10 hodin v čase pořadu 11:01-11:04 odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 29.10.2007 od 
21:15 hodin v čase pořadu 1:54-2:13 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na 
programu Prima televize dne 29.10.2007 od 22:25 hodin v čase pořadu 15:14-15:20 
odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 30.10.2007 
od 21:15 hodin v čase pořadu 59:33-59:42 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 
vysílaném na programu Prima televize dne 31.10.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 
01:53-02:05 a 02:34-02:40 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné 
známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu 
Prima televize dne 3.11.2007 od 20:00 hodin v čase pořadu 51:53-52:40 odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 5.11.2007 od 
21:15 hodin v čase pořadu 01:54-01:56 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 
vysílaném na programu Prima televize dne 8.11.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 
25:50-25:53 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga 
novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 15.11.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 01:03:45-01:03:54 odvysílal skrytou 
reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení 
– Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 19.11.2007 od 22:15 hodin 
v čase pořadu 02:03-02:10 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné 
známky (loga novin Šíp), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu 
Prima televize dne 21.11.2007 od 22:15 hodin v čase pořadu 02:21-02:41 odvysílal 
skrytou reklamu spočívající v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp), v pořadu 
Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 22.11.2007 od 
21:15 hodin v čase pořadu 55:51-56:58 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp). Současně Rada ukládá účastníkovi řízení 
v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč  

9-1-0 



 
 

52. Věc: FTV Prima, spol. s r. o. /Prima televize – po řad VyVolení – Noví hrdinové - 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – skrytá reklama spo čívající 
v prezentaci zboží (automobilu Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky 
Peugeot) – po vyjád ření  

-  Rada vylučuje podle § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ze 
společného správního řízení sp.zn. 2008/508/bur/FTV vedeného s provozovatelem FTV 
Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 pro možné porušení 
§ 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové, Duel, dne 3. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize, dílčí 
jednání provozovatele vysílání spočívající v prezentaci zboží (automobilu Peugeot) a 
ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), jímž se měl dopustit porušení shora 
uvedeného § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. O tomto dílčím jednání 
provozovatele vysílání bude nadále vedeno správní řízení pod sp.zn. 
2008/1132/bur/FTV 

10-0-0 
-  Rada spojuje dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, správní řízení 
sp. zn. 2008/562/bur/FTV a 2008/568/bur/FTV a 2008/525/bur/FTV a 2008/469/bur/FTV 
a 2008/561/bur/FTV a 2008/1132/bur/FTV a 2008/104/had/FTV a 2007/797/fol/FTV 
vedená s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8, pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
zboží (automobilu Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot) v 
pořadu VyVolení - Noví hrdinové ve dnech 1. září 2007, 17. října 2007, 27. října 2007, 
3. listopadu 2007, 10. listopadu 2007, 26. listopadu 2007 a 29. listopadu 2007 na 
programu Prima televize  

10-0-0 
-  Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, 
180 00 Praha 8 dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 400 
000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti 
nezařazovat do vysílání skrytou reklamu, kterého se dopustil tím, že v pořadu Vyvolení 
– Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 1.9.2007 od 20:00 hodin v 
čase pořadu 05:20 a 08:07-08:10 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
zboží (automobilu Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), v 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 17.10.2007 
od 21:15 hodin v čase pořadu 06:38-06:48 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci zboží (automobilu Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky 
Peugeot), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 27.10.2007 od 20:00 hodin v čase pořadu 02:11:56-02:12:14 odvysílal skrytou 
reklamu spočívající v prezentaci zboží (automobilu Peugeot), v pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 3.11.2007 od 20:00 hodin v čase 
pořadu 31:43-31:51 a 31:54-32:07 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
zboží (automobilu Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), v 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 10.11.2007 
od 20:00 hodin v čase pořadu 2:10:13-2:10:45 odvysílal skrytou reklamu spočívající v 
prezentaci zboží (automobilu Peugeot), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném 
na programu Prima televize dne 26.11.2007 od 21:10 hodin v čase pořadu 01:07 
odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci zboží (automobilu Peugeot) a 
ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 
vysílaném na programu Prima televize dne 26.11.2007 od 22:15 hodin v čase pořadu 
26:51 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci zboží (automobilu Peugeot) a 
ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové 



vysílaném na programu Prima televize dne 29.11.2007 od 21:15 hodin v čase pořadu 
35:01-35:16 odvysílal skrytou reklamu spočívající v prezentaci zboží (automobilu 
Peugeot) a ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot). Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 

9-1-0 
 
 

53. Věc: FTV Prima spol. s r.o./ Prima televize – dv ě správní řízení – po řad Sexy šance 
dne 18. dubna 2008 od 01:10 hodin na programu Prima  televize - zahájeno za možné 
porušení 1. objektivita a vyváženost (§ 31 odst. 2)  2. ovlivn ění obsahu po řadu 
sponzorem ( § 53 odst. 4) FTV Prima spol. s r.o./Pr ima televize – p ět správních řízení – 
pořad Volejte v ěštce dne 18. dubna od 01:50 hodin na programu Prima  televize – 
zahájeno za možné porušení 1. objektivita a vyvážen ost ( § 31 / 2) 2. ovlivn ění obsahu 
pořadu sponzorem ( § 53 / 4) 3. zákaz propagace služeb  sponzora ( § 53 / 5) 4. 
neodd ělená reklama (§ 48/4/a) 5. ohrožení vývoje d ětí nebo mladistých ( § 32/1/h) - po 
vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada zamítá návrh účastníka řízení na společné řízení správních řízení spisových 
značek 2008/736 – 742/HOL/FTV 

9-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit odvysíláním pořadu Sexy šance dne 18. dubna 2008 od 01:10 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správních řízení  

10-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit odvysíláním pořadu Sexy šance dne 18. dubna 2008 od 01:10 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správních řízení  

10-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správních řízení  

10-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správních řízení  

10-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správních řízení  

10-0-0 



-  Rada ukládá provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 100 000,- Kč , 
neboť odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na 
programu Prima televize, se dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., který ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné 
zvukově, obrazově či zvukově obrazově oddělené od ostatních částí programu. 
Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního 
řízení ve výši 1000 Kč 

9-0-1 
-  Rada vydává provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na 
programu Prima televize, se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 
Sb., který ukládá povinnost zajistit, aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých byl označen v případě televizního vysílání 
obrazovým embolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou 
dobu vysílání. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1000 Kč  

10-0-0 
 
 

54. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. (objektivita a vyváženost) – reportáž Víza na prodej v rámci po řadu Na 
vlastní o či – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit 
odvysíláním pořadu Na vlastní oči, resp. reportáže Víza na prodej, dne 9. dubna 2008 
od 21:15 hodin na programu Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona 
nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení  

8-2-0 
 
 

55. Věc: Česká televize/ ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. (ohrožení vývoje), kterého se mohl d opustit odvysíláním 
pořadu Nesnesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008  o 9:50 hodin na programu ČT1 
– po vyjád ření  

-   
-  Rada ukládá provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 400 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hodin na 
programu ČT1 se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., který 
ukládá povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých  

10-0-0 
 

56. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. (možné zleh čování krutého, nelidského jednání) – upoutávka 
na po řad Střepiny v rámci po řadu Televizní noviny dne 20. dubna 2008 od 19:30 ho d. – 
záběry kamenované ženy – po vyjád ření  

-  Rada vydává provozovateli, CET 21 spol. s r.o., upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. upoutávky na pořad Střepiny, ve které 
jsou záběry kamenované ženy dne 20. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu Nova 



se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá 
povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo 
jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním 
nebo schvalováním  

9-1-0 
 

57. Věc: Česká televize/ ČT 1 – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti neza řazovat do programu po řady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, krom ě uměleckých d ěl, v nichž je to 
z hlediska lí čeného kontextu nutné, taková díla je však možné vys ílat pouze v dob ě od 
22:00 do 06:00 hodin druhého dne – odvysíláním po řadu 168 hodin resp. reportáže o 
rozhovoru s Barborou Tachecí v Dobrém ránu dne 20. ledna 2008 od 21:25 hodin na 
programu ČT1 – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít dne 20. 
ledna 2008 v čase od 21:25 hodin na programu ČT1 odvysíláním pořadu 168 hodin, 
resp. reportáže o rozhovoru Barbory Tachecí v Dobrém ránu, neboť nebylo prokázáno, 
že k porušení zákona došlo, a tím odpadl důvod správního řízení 

8-0-0 
 

58. Věc: Česká televize/ ČT2 – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti neza řazovat do programu po řady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, krom ě uměleckých d ěl, v nichž je to 
z hlediska lí čeného kontextu nutné; taková díla je však možné vys ílat pouze v dob ě od 
22:00 do 06:00 hodin druhého dne – odvysíláním po řadu 100 000 dolar ů na slunci dne 
21. ledna 2008 od 16:30 hodin na programu ČT2 – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
pořadu 100 000 dolarů na slunci dne 21. ledna 2008 v  16:30 hodin na programu ČT2, 
neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo, čímž odpadl důvod správního 
řízení 

8-2-0 
 

59. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti poskytovat obj ektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytvá ření názor ů. Názory nebo hodnotící komentá ře 
musí být odd ěleny od informací zpravodajského charakteru – odvys íláním po řadu 
Občanské judo, resp. reportáže Právníkova stvrzenka re tro dne 8. dubna 2007 od 
18:50 hodin na programu NOVA – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
Občanské judo, resp. reportáže Právníkova stvrzenka retro dne 8. dubna 2007 v  18:50 
hodin na programu NOVA, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo, čímž 
odpadl důvod správního řízení 

8-1-0 
 

60. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti poskytovat obj ektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytvá ření názor ů. – odvysíláním po řadu Televizní 
noviny, resp. reportáže o p řipravovaném protestním pochodu Plzní dne 8. ledna 2 008 
od 19:30 hodin na programu NOVA – po vyjád ření  



-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
Televizní noviny resp. reportáže o připravovaném protestním pochodu Plzní dne 8. 
ledna 2008 v 19:30 hodin na programu NOVA, neboť nebylo prokázáno, že k porušení 
zákona došlo, čímž odpadl důvod správního řízení 

10-0-0 
 

61. Věc: Česká televize/ ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. – porušení povinnosti zajistit, aby ve  zpravodajských a politicko-
publicistických po řadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti - odvysíláním 
pořadu 168 hodin, resp. reportáže o svatb ě Ji řího Paroubka dne 18. listopadu 2007 od 
21:20 hodin na programu ČT1 – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
168 hodin, resp. reportáže o svatbě Jiřího Paroubka dne 18. listopadu 2007 ve 21:20 
hodin na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo, čímž 
odpadl důvod správního řízení 

9-1-0 
 

62. Věc: Česká televize/ ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. – porušení povinnosti zajistit, aby ve  zpravodajských a politicko-
publicistických po řadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti – odvysíláním 
pořadu Případ pro reportérku, resp. reportáže o výstavb ě v Ostrav ě-Svinov ě dne 5. 
října 2006 od 17:00 hodin na programu ČT1 – po vyjád ření  
 
 
63. Věc: JUDr. Josef Kunášek – žádost o nahlížení do spis u  

-  Rada vyhovuje žádosti JUDr. Josefa Kunáška o nahlížení do spisu ve správním řízení 
spis. zn. 2008/324/bur/ČTV, vedeného s provozovatelem vysílání, Česká televize, ve 
věci možného porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže o arbitráži v kauze Diag Human dne 
14. května 2007 ve 21:30 hodin na programu ČT1  

9-1-0 
 

64. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova - informace Analytickéh o odboru Ú řadu Rady 
k oprav ě nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí č.j.1422/08 v řízení spis. zn. 
2007/774/zac/CET  

-  Rada bere na vědomí informaci Analytického odboru Úřadu Rady o opravě 
nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí č.j.1422/08 a rozhoduje usnesením 
nesprávnosti odstranit 

10-0-0 
 

 
65. Věc: Analýza prodeje reklamního času v médiích; problematika obchodního 
tajemství  

-  Rada bere právní rozbor prodeje reklamního času v médiích a problematiky 
obchodního tajemství na vědomí 

10-0-0 



66. Věc: Právní rozbory – skrytá reklama v televizním vys ílání; postup v řízeních 
týkajících se po řadů Vyvolení – Noví hrdinové, resp. p řípadů neodd ělené a skryté 
reklamy v t ěchto po řadech  

-  Rada bere na vědomí právní rozbor k problematice skryté reklamy ve vysílání 
10-0-0 

67. Věc: Česká televize – rozsudek Nejvyššího správního soudu  č. j. 7 As 20/2007 - na 
vědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 20/2007 ze dne 
19. června 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j.: 10 Ca 
35/2007 – 34, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty 50 
000,- Kč za odvysílání reportáže o povolebních vyjednáváních parlamentních stran v 
pořadu Události dne 24.8.2006 na programu ČT 1 

10-0-0 
68. Věc: CET 21 spol. s r.o. - rozsudek Nejvyššího správn ího soudu 4 As 37/2007 – 119 
- na vědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 37/2007 – 119 , 
ze dne 30. června 2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost CET 21 spol. s r.o. v 
řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
23. 1. 2007, č. j. 10 Ca 329/2006 — 59 

10-0-0 
69. Věc: CET 21 spol. s r.o. - rozsudek Nejvyššího správn ího soudu 4 As 38/2007 - 122- 
na vědomí CET 21 spol. s r.o. - rozsudek M ěstského soudu v Praze 10 Ca 64/2008-43 – 
na vědomí CET 21 spol. s r.o.- rozsudek M ěstského soudu v Praze10 Ca 107/2008-50– 
na vědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 38/2007 - 122, 
ze dne 10. července 2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost CET 21 spol. s r.o. v 
řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
18. 1. 2007, č.j. 10 Ca 326/2006 —61 

9-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze 10 Ca 64/2008-43, ze dne 
31. července 2008, kterým byla zamítnuta žaloba CET 21 spol. s r.o. proti rozhodnutí 
RRTV ze dne 18.ledna 2008, sp. zn. 2007/755/foI/CET 

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze 10 Ca 107/2008-50, ze dne 
31. července 2008, kterým byla zamítnuta žaloba CET 21 spol. s r.o. proti rozhodnutí 
RRTV ze dne 28. února 2008, sp.zn. 2007/774/zac/CET  

10-0-0 
70. Věc: Česká televize/ ČT1– označení sponzora Alza - informace o soudním jednání  

-  Rada bere na vědomí informaci o rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým zamítl 
žalobu provozovatele České televize proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty 50 000,- Kč 
za odvysílání neoddělené reklamy Alza 

10-0-0 
71. Věc: Studio Re Vi s.r.o. / RTM – informace o podání z e dne 29. ledna 2008, které se 
vztahovalo k údajným výpadk ům zvuku a obrazu  

-  Rada bere informace o možných výpadcích ve vysílání programu RTM na vědomí 
10-0-0 

72. Věc: ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysí lání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání 
přidělením kmito čtu Rakovník 91,8 MHz/150 W  



-  Rada uděluje provozovateli ESA-rádio, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Rakovník 91,8 
MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Fajn radio 

8-0-0 
 

73. Věc: RADIO METUJE s.r.o. / Hitrádio Magic – rozhlasov é vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělením kmito čtu Mladá Boleslav 2 91,7 MHz/200 W  

-  Rada uděluje provozovateli RADIO METUJE s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Mladá Boleslav 2 91,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Hitrádio Magic 

9-0-0 
 

74. Věc: Radio Černá Hora II. s.r.o. / Radio Černá Hora – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělením kmito čtu Špindler ův Mlýn 87,6 MHz/20 W  

-  Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Špindlerův Mlýn 87,6 MHz/20 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Radio Černá Hora 

9-0-0 
 

75. Věc: Rádio Student s.r.o. / Free Rádio – rozhlasové v ysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání – 
změna stanovišt ě a výkonu kmito čtu Brno – Husovice 107,0 MHz/148 W  

-  Rada uděluje provozovateli Rádio Student s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a 
výkonu kmitočtu Brno – Husovice 107,0 MHz/148 W na Brno – Kohoutovice 107,0 
MHz/435 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Free Rádio 

10-0-0 
 

76. Věc: Definitely s.r.o. / Fajn Radio Hity – rozhlasové  vysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání 
přidělením kmito čtu Zlín 102,9 MHz/175 W  

-  Rada uděluje provozovateli Definitely s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Zlín 102,9 
MHz/175 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Fajn Radio Hity 

10-0-0 
 

77. Věc: FATEM - TV, a.s. / RTA Jižní Morava – regionální  televizní vysílání 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – žádost o p ředchozí souhlas se zm ěnami 
skute čností uvedených v žádosti o licenci – zm ěna seznamu akcioná řů  

-  Rada uděluje provozovateli FATEM – TV, a.s. předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování regionálního televizního 
vysílání programu RTA Jižní Morava, č.j. Ru/215/97 ze dne 21.10. 1997, ve znění 



platných změn, týkající se změny v seznamu akcionářů společnosti FATEM – TV, a.s. 
tak, že jediným akcionářem bude společnost Regionální Televizní Agentura, a.s. 

9-0-0 
 

78. Věc: Zánik části licence k provozování rozhlasového nebo televi zního vysílání 
šířeného prost řednictvím kabelových systém ů  

-  Rada bude v případech tzv. zániku části licence k provozování rozhlasového nebo 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů pro dané katastrální 
území postupovat podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně územního rozsahu vysílání u kabelových systémů; provozovatelům tak ze 
zákona vznikne poplatková povinnost 

10-0-0 
79. Věc: STAR – nova, spol. s r.o./ TV BOŽÍ DAR, INFOKANÁ L ROTAVA, TELEVIZE 
DUHA – NOVÁ ROLE – televizní vysílání prost řednictvím kabelových systém ů – 
ukon čení vysílání programu TELEVIZE DUHA – NOVÁ ROLE  

-  Rada vyzývá provozovatele STA R – nova, spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 64 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. a § 5 odst. 2 zákona č 634/2004 Sb. k uhrazení 
správního poplatku ve výši 10 000,- Kč za provedení změny územního rozsahu vysílání 
spočívající v ukončení vysílání programu TELEVIZE DUHA – NOVÁ ROLE 
v katastrálním území Nová Role 

10-0-0 
 

80. Věc: Stavební bytové družstvo Rožnov/ 1) INFOKANÁL M ěsta Rožnov pod 
Radhošt ěm – televizní vysílání prost řednictvím kabelových systém ů – změna 
licen čních podmínek – p ředchozí souhlas; 2) INFOKANÁL Zub ří - ukon čení vysílání  

-  Rada vydává provozovateli Stavební bytové družstvo Rožnov souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek programu INFOKANÁL Města Rožnov 
pod Radhoštěm 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Stavební bytové družstvo Rožnov souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončení vysílání programu 
INFOKANÁL Zubří v katastrálním území Zubří 

10-0-0 
 

81. Věc: Galaxie sport, s.r.o. / Galaxie sport – televizn í vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů a družice – žádost o souhlas se zm ěnou skute čností uvedených 
v žádosti o licenci – zm ěna názvu programu  

-  Rada uděluje provozovateli Galaxie sport, s. r.o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a družice programu Galaxie sport, č.j. Ru/72/02 ze dne 19. března 
2002, ve znění pozdějších změn, týkající se změny názvu programu na Nova sport 

10-0-0 
 

82. Věc: Chello Central Europe s.r.o./Minimax – televizní  vysílání ší řené 
prost řednictvím družice – zm ěna zakladatelské listiny – p ředchozí souhlas  

-  Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o. souhlas se změnou 
zakladatelské listiny dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve 
změně znění článku IX.  



10-0-0 
      

 
83. Věc: REGION MEDIA s.r.o. / 24 plus – televizní vysílá ní prost řednictvím družice – 
vyjád ření správce konkursní podstaty k zahájení řízení o odn ětí licence v souvislosti s  
prohlášením konkursu na majetek spole čnosti M ěstským soudem v Praze č.j. – 78K 
65/2007 - 37  

-  Rada odnímá provozovateli vysílání REGION MEDIA s.r.o., IČ: 26786478, podle § 63 
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. licenci sp. zn. 2007/103/sve/REG, č.j. 
sve/3833/07 ze dne 28. března 2007 z důvodu prohlášení konkursu na majetek 
provozovatele.  

10-0-0 
    

 
84. Věc: RTV - 5, spol. s r.o. - televizní vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - 
předložení doklad ů o schválených zm ěnách ve spole čnících a výši jejich obchodních 
podíl ů po lh ůtě - upozorn ění na porušení zákona  

-  Rada vydává provozovateli RTV - 5, spol. s r.o., upozornění podle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v 
nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách 

10-0-0 
 
      

 
85. Věc: BKS Capital Partners a.s. – televizní vysílání p rost řednictvím kabelových 
systém ů, převzaté vysílání ší řené prost řednictvím kabelových systém ů – informace o 
slou čení provozovatel ů vysílání a provozovatel ů převzatého vysílání  

-  Rada bere na vědomí informaci o sloučení provozovatele BKS Capital Partners a.s., 
se společnostmi K.T.V.M., s.r.o., HB TV spol. s r.o., RTV - 5, spol. s r.o., TELTO, spol. s 
r.o., AMOS a.s. 

 
86. Věc: K.T.V.M., s.r.o. - televizní vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - 
předložení doklad ů o schválených zm ěnách ve spole čnících a výši jejich obchodních 
podíl ů po lh ůtě - upozorn ění na porušení zákona  

-  Rada vydává provozovateli K.T.V.M., s.r.o., upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v nedodržení 
lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách 

10-0-0 
 

87. Věc: Media Vision, s.r.o. / CS Link TV – televizní vy sílání prost řednictvím družice – 
ukon čení vysílání  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Media Vision, s.r.o., IČ: 26691353, zanikla 
dne 10. srpna 2008 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování 
televizního programu CS Link TV prostřednictvím družice, vydaná na základě 
rozhodnutí č.j. zem/7347/07, sp. zn. 2007/423/zem/CZR ze dne 8. srpna 2007, a vydává 
o této skutečnosti provozovateli osvědčení  

10-0-0 
 

 



88. Věc: Doma-tv.cz, s.r.o. / doma tv Liberec, doma tv Ml adá Boleslav, doma tv Plze ň,  
doma tv Turnov – televizní vysílání ší řené prost řednictvím kabelových systém ů – 
ukon čení vysílání  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Doma-tv.cz, s.r.o. zanikla ke dni 12. srpna 
2008 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k televiznímu vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, vydaná na základě rozhodnutí č.j. sve/6306/06, 
sp.zn. 2006/508/sve/DOM ze dne 4. září 2006, a vydává o této skutečnosti 
provozovateli osvědčení 

10-0-0 
   

 
89. Věc: WMS s.r.o., I Č: 48289957 – převzaté vysílání ší řené prost řednictvím 
kabelových systém ů - přihláška k registraci provozovatele  

-  Rada registruje společnost WMS s.r.o., IČ: 48289957, jako provozovatele převzatého 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, územní rozsah: Most I a Most II, 
programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 – 
Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 6, ČRo 
Leonardo, ČRo D-Dur, Radio Regina (ČRo), ČRo 7 – Radio Praha, Radio Svobodná 
Evropa, Radio Proglas, Frekvence 1, RÁDIO IMPULS, EVROPA 2, Fajn North Music, 
Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Most; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, 
Prima televize, NOVA, Nova Cinema, Noe TV, O (óčko), Z1, NOSTALGIA, CS Film, 
Galaxie sport, Film Box, Film Box Extra, PUBLIC TV, LEO TV, (22:00-06:00), SPORT 5; 
televizní – zahraniční: Viasat Explorer, Viasat History, Spice (23:00-04:00), STV 1, STV 
2, TA3, JOJ, TV MARKÍZA, ANIME +, SPORT1, TV DEKO, TV PAPRIKA, Jetix, Sky 
News, Nat Geo Wild, National Geographic Channel – Europe, The Travel Channel, MTV 
Europe, VIVA, Hustler TV (22:00-06:00), XXX Xtreme (22:00-06:00), MGM – Channel 
Central Europe, VH1 European, JimJam, Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport 
2, Eurosport International  

9-1-0 
 
  

 
90. Věc: MAME Moravské Bud ějovice, s.r.o. – p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů – změna programové nabídky – p ředchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o. dle § 29 odst. 1 
písm. c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o nové převzaté rozhlasové programy české: ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo 
Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo Plzeň, ČRo Brno, Regina „Vaše pražské rádio“, ČRo 
Region, ČRo Rádio Česko, FUN ONE STATION, Expres radio, RADIO 1, AZ Rádio, B B 
C, CITY 93.7 FM, COUNTRY RADIO, DANCE RADIO, Fajn North Music, Fajn Radio 
Hity, Kiss/Kiss Delta/Kiss jižní Čechy, Kiss Morava, Kiss Proton, Kiss Delta, 
ELDORADIO, Radio Hey, Fajn Radio Hity, Fajn radio, Fajn Radio Life, RADIO FAKTOR 
GOLD, Hitrádio Faktor, Radio Hey Brno, Radio HEY Profil, RADIO HEY Praha, Radio 
HEY sever, HELAX, RADIO RUBI, ROCK MAX, Rock Zone 105,9, Rádio OK, RÁDIO 
KROKODÝL, Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Orion, Hitrádio Crystal, 
Hitrádio Vysočina 94,3 FM, RADIO HEY Praha, Oldies rádio Olympic, Radio Bonton, 
Radio Spin, Radio Beat, RADIO ČAS – FM, KISS PUBLIKUM, Classic FM, RADIO 
ČERNÁ HORA, Radio VALC, Radio VALC – 1, Radio VALC – 2, Radio VALC – 3, 
Radio VALC – 4, Radio VALC – 5, Radio VALC - 6 převzaté televizní programy české: 
Film+, HBO Comedy, MeteoTV, FILMBOX HD, Nova Cinema, PUBLIC TV, Sport 5, 
LEO TV (22:00 – 06:00 h), Televize Barrandov, Tv NOE, Z1, zahraniční: Animax, AXN 
Crime, AXN Sci-Fi, Discovery Civilisation, DISCOVERY Science, DISCOVERY Travel & 



Living, DOKU KLUB, Extreme Sports Channel, Jetix Play, JimJam, MGM Channel 
Central Europe, NAT GEO WILD, Spice (23:00 – 04:00 h), Sport 1, THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL, The History Channel, XXX XTREME (23:00 – 4:00 h), Zone 
Club, Zone Reality, Zone Romantica 

9-1-0 
 
  

 
91. Věc: Kabelová televize Karviná, a.s. – p řevzaté vysílání ší řené prost řednictvím 
kabelových systém ů – změna programové nabídky – p ředchozí souhlas; oznámené 
změny – na v ědomí  

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize Karviná, a.s. změnu programové 
nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o 
nové převzaté programy: televizní - české: Film box, FILMBOX HD, FUN 1, HD Plus 
(HD+), MeteoTV, SPORT 5, Televize Barrandov, Tv NOE, UPC EXPRESS, Z1; televizní 
– zahraniční: AXN Crime, AXN Sci-Fi, Bebe TV, VOOM HD; rozhlasové – české: ČRo 3 
- Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, ČRo Region, Středočeský kraj, ČRo D-Dur, ČRo 
Leonardo, ČRo Radio Česko, RADIO PROGLAS, FUN ONE STATION; rozhlasové - 
zahraniční: SRo 1 Slovensko, SRo 2 Regina (Regina Bratislava – BA, Regina Banská 
Bystrica – BB, Regina Košice – KE), SRo 3 Rádio Devín, SRo 4 _ Radio FM, SRo 5 
Patria, PR 1 (Jedynka POLSKIE RADIO), PR 2 (Dwójka POLSKIE RADIO), PR 3 
(Trójka POLSKIE RADIO) 

8-0-0 
-  Rada bere na vědomí oznámené změny 

10-0-0 
 
 

92. Věc: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů – změna kontrolního orgánu – upozorn ění na porušení zákona  

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. upozornění podle § 
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za 
neoznámení změn kontrolního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám 
došlo a stanovuje lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení 

10-0-0 
 

93. Věc: Zm ěny oznámené provozovateli vysílání - na v ědomí  
-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání  

10-0-0 
 

94. Věc: Informace - prohlášení provozovatele celoplošnéh o zemského analogového a 
digitálního vysílání o tom, že vrátí soubor technic kých parametr ů vysílání stanovený 
v licenci v souladu s TPP a závazek ukon čit zemské analogové televitní vysílání do 
termínu stanoveného v TPP – FTV Prima, spol. s r.o.   
 
 
 
95. Věc: Kmito čet Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW vyhlášení lice nčního řízení – 
podn ět ALL STARS AGENCY s.r.o. - informace  



-  Rada bere na vědomí informaci o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW se lhůtou pro doručení 
žádostí do 5. srpna 2008 do 19. 00 hod. 

10-0-0 
96. Věc: Informace z orgán ů Evropské unie : 1. VIII.Zpráva Evropské komise o a plikaci 
čl. 4 a 5 sm ěrnice 89/552/EHS o Televizi bez hranic ve zn ění sm ěrnice 97/36/ES za 
období let 2005 a 2006. 2. Záv ěry Rady Evropské unie o evropském p řístupu k 
mediální gramotnosti v digitálním prost ředí  
 
97. Věc: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a 
autorizované konverzi dokument ů - informace  
 
 
98. Věc: Zpráva ze služební cesty do Košic – Festival lok álních televizí Zlatý žobrák  

-  Rada schvaluje zprávu ze služební cesty do Košic 
10-0-0 

 
99. Věc: Zpráva ze služební cesty do Vídn ě  

-  Rada schvaluje zprávu ze služební cesty do Vídně  
9-0-0 

 
 
100. Věc: licen ční řízení k provozování rozhlasového vysílání s využití m souboru 
technických parametr ů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW – informace o sp olečnosti 
M-Publicity s.r.o.  

-  Rada bere informaci na vědomí 
10-0-0 

SO-LO          na 16. zasedání 
 

101. Česká televize – rozsudek M ěstského soudu v Praze, č.j. 10 Ca 179/2008, doru čen 
Radě dne 22. srpna 2008 – následek rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 
20/2007 (viz. materiál po řadové číslo 67) - na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 10 Ca 179/2008, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, ve věci spis. zn. 2006/850/kov/Čes, o uložení 
pokuty České televizi ve výši 50 000 Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb. odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže o politických vyjednáváních 
parlamentních stran, dne 24. srpna 2006 od 19:15 hodin, a kterým se věc vrací Radě k 
dalšímu řízení  

10-0-0 
 

102. Rada České televize - dopis p ředsedovi Rady pro rozhlasové a TV vysílání- na 
vědomí 
 
103.  

SC do Holandska 
-  RRTV schvaluje SC na konferenci IBC do Holandska pro : Pospíchal, Žák, 
Šenkýř,Matulka, Pejřil 



 
10-0-0 

 
Ověřovatel: Bartoš 

 
 


