
Zápis z 11. zasedání, konaného ve dnech 16. 6. 2009  - 17. 6. 2009 

Přítomni: Šenkýř, Gomba, Rozehnal, Macková, Matulka, Pejřil, Ondrová, Krejčí, Kalistová, 
Bouška, Foltán, Bezouška 
Omluveni:  
Ověřovatel: Bartoš 
 
1. Schválení programu 11. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
11-0-0 

2. 0517(2009): DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o./ Rad io JIZERA 105,7 FM – 
rozhlasové vysílání ší řené prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání ve čtvrtek 
30. dubna a v sobotu 2. kv ětna 2009, analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. odvysílal 
program Radio JIZERA 105,7 FM v kontrolovaných dnech 30. dubna a 2. května 2009 v 
souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 
3. 0610(2009): RADIO BONTON a.s.; Analýza vysílání - 14 - 18. března 2009 - Radio 
Bonton 

-  Rada vydává provozovateli RADIO BONTON, a.s. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť dne 14. března 2009 na programu Radio Bonton nedosáhl podíl 
mluveného slova stanovený licenčními podmínkami hranici 7,5% a stanovuje mu lhůtu k 
nápravě ihned 

10-0-0 
5. 2009/612/mis/ULT: ULTRAVOX s.r.o./Radio Ethno - změna programových podmínek 

-  Rada vydává provozovateli ULTRAVOX, 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 snížení podílu mluveného slova na 5% a přesunu zpravodajských pořadů 
na 14:00 - 17:00 hodin  

9-0-1 
6. 2009/608/mis/DMB: DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o ./RADIO JIZERA 105,7 FM - 
změna programových podmínek  

-  Rada vydává provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o., souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v úpravě hudebního vysílání 

10-0-0 
7. 2009/614/NEJ/ATV: ATV CZ, s.r.o.; Golf Channel, analýza kontinuálního úseku 
vysílání 13. - 14.3. 2009 

-  Rada vydává provozovateli ATV CZ, s.r.o. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť ve dnech 13. a 14. března 2009 odvysílal pořady na programu Golf 
Channel v anglickém znění, ačkoli dle licenčních podmínek má vysílat tyto převzaté 
pořady přepracované do české verze. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní od 
doručení upozornění.  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli ATV CZ, s.r.o. upozornění na porušení § 49 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve vysílání programu Golf Channel ve dnech 13. a 14. 
března 2009 opakovaně přerušoval reklamou pořady, jejichž plánovaná délka byla 
kratší než 30 minut, a odstupy mezi jednotlivými přerušeními byly kratší než 20 minut 



(například pořady Playing Lessons - Chi Chi Rodriguez, odvysílaný dne 13. března 
2009 od 19:50 hodin a pořad Playing Lessons - David Feherty, odvysílaný dne 14. 
března 2009 od 8:15 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní od doručení 
upozornění.  

10-0-0 
8. 0613(2009): Kabelová televize Kop řivnice, s.r.o.; Analýza 22 - 24.b řezna 2009 - KTK 
Kop řivnice 

-  Rada vydává provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, a.s. upozornění na porušení 
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona 231/2001 Sb., neboť vysíláním programu TKR Bzenec ve 
dnech 22. – 24. března 2009 se dopustil porušení povinnosti uvádět označení 
televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění. 

11-0-0 
9. 0604(2009): TOTALPRESS, s.r.o./PUBLIC – analýza pořadu Budoucí držitelé Oscar ů, 
odvysílaného dne 23. b řezna 2009 od 20:45 hodin 

-  Rada vydává provozovateli TOTALPRESS, s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Budoucí držitelé 
Oscarů, resp. sekvencemi pořadu, které prezentují násilné chování mezi studenty ve 
školním prostředí a které ztvárňují nemravné modely jednání a komunikace vůči 
rodičům a vrstevníkům, dne 23. března 2009 od 20:45 hodin na programu PUBLIC 
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady 
a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě ihned od doručení upozornění. 

10-0-1 
-  Rada vydává provozovateli TOTALPRESS, s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání programu PUBLIC dne 23. března 
2009 od 20:45 hodin zařadil pořad Budoucí držitelé Oscarů, který obsahoval vulgarismy 
a nadávky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění. 

10-0-1 
10. 0606(2009): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysí lání pro 11. 
zasedání (16.-17.6.2009) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 26. května až 9. června 2009: CET 21 spol. s r. o./Nova – 
Události, reportáž Motorkáři vyzývají k bojkotu neoznačených policistů,13. března 2009 
v 19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Události, reportáž Razie v realitní kanceláři 
Prolux, 15. května 2009 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Hřiště 7, obsažený 
animovaný film Konec železné opony, 10. května 2009 v 7:30 hodin (film v 9:05 hodin); 
CET 21 spol. s r. o./Nova – Snídaně s Novou, 5. června 2009 v 5:59 hodin (v úseku 
7:45–7:55 hodin); Česká televize/ČT2 – programová skladba 8. května 2009, konkrétně 
pořad Habermannův mlýn, 8. května 2009 v 11:00 hodin; Česká televize/ČT1 – 
Události, reportáže Britové se považují za nejskeptičtější národ Evropy a Evropský 
parlament je jedinou přímo volenou institucí v Unii, 4. června 2009 v 19:00 hodin; Česká 
televize/ČT24 – Politické spektrum, 6. června 2009 v 7:30 hodin; Česká televize/různé 
programy – příspěvky ve zpravodajských pořadech na téma stažení spotu Národní 
strany z vysílání v České televizi, 20.–22. května 2009; Nespecifikovaný 
provozovatel/nespecifikovaný televizní program – reklama na kojeneckou výživu 
Nutrilon, premiéra 20. dubna 2009 v 08:09:54 hodin na programu Nova; FTV Prima 
s.r.o./Prima televize – osvětový spot „Iniciativa Evropské unie, produkt Život bez tabáku, 
mutace 11“, premiéra 1. června 2009 ve 20:23:18 hodin; Česká televize/ČT2 – obecné 
podání na téma péče o šumavské lesy se zmíněním programu ČT2, avšak bez vztahu 
ke konkrétnímu pořadu. 

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 Motorkáři vyzývají k bojkotu neoznačených policistů 
dne 13. března 2009 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 

9-0-2 
11. 2009/92/HOL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS -  správní řízení - nedodání 
záznamů na vyžádání Rady za období od 3.-17.10.2008 - po v yjád ření 

-  Rada vydává provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím záznamu všech 
odvysílaných pořadů programu UPC EXPRESS v lokalitách České Budějovice, Karlovy 
Vary, Ústí n. Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno a Ostrava v období od 3. do 17. 
října 2008. Současně Rada stanovuje k nápravě lhůtu ihned ode dne doručení 
usnesení. 

11-0-0 
12. 2009/630/vhu/CET: CET 21 spol. s r.o.; zm ěna vysílacího schématu - za řazování 
Rychlých televizních novin do vysílání programu Nov a (vztahuje se na terestrickou i 
družicovou licenci) 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních 
podmínek, resp. vysílacího schématu, programu Nova v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
13. 2008/807/had/Ber: Berlin-Chemie/A.Menarini Cesk a republika s.r.o. ; Prima 
televize/reklamní spot FASTUM GEL/ 17.2.2008/11:15 -zadavatel-po vyjád ření 

-  Rada zastavuje se společností Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. 
správní řízení z moci úřední, vedené pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na produkt Fastum gel, 
která byla premiérově vysílána dne 17. února 2008 v 11:15 hodin na programu Prima 
televize, neboť nebylo prokázáno, že k porušení nedošlo, čímž odpadl důvod řízení 

11-0-0 
14. 2008/847/had/Soi: Soigner s.r.o.; Formia 4 INTE NSIVE-po vyjád ření 

-  Rada stanovuje vypracování odborného vyjádření ve věci. 
11-0-0 

15. 2007/82/tyl: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/CITRAX/mut 402/14.1.2007/10:26:03 - klamavá 
reklama - 750 000K č - po rozsudku MS v Praze - k novému rozhodnutí 

-  Rada ukládá Úřadu zadat zpracování odborného vyjádření ve věci 
11-0-0 

16. 2008/1351/STU/STO: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o; Fernet Stock Citrus/mut 
16/25.8.2008/Nova/Prima - zadavatel 

-  Rada zastavuje se společností STOCK Plzeň- Božkov s. r. o. správní řízení vedené 
pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. ke kterému mělo dojít zadáním 
reklamy na produkt Fernet Stock Citrus, (mutace 16) premiérově odvysílané dne 25. 
srpna 2008 na programu Prima televize a následně reprízované do 14. prosince 2008 
na programech Prima televize a Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení řízení  

10-1-0 
17. 2008/1353/STU/SAB: SABOTAGE advertising, s.r.o. ; Fernet Stock Citrus/mut 
16/25.8.2008/Nova/Prima - zpracovatel 



-  Rada zastavuje se společností SABOTAGE advertising, s.r.o. správní řízení vedené 
pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. ke kterému mělo dojít 
odvysíláním reklamy na produkt Fernet Stock Citrus, (mutace 16) premiérově 25. srpna 
2008 na programu Prima televize a následně reprízované do 14. prosince 2008 na 
programech Prima televize a Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení řízení  

10-1-0 
18. 2007/731/had/DEL: Delpharmea Nutraceuticals, a. s.; CEM-M - zdraví ženy/mut 
8/7.2.2007 - Nova - zřetelný text "dopln ěk stravy" - POKUTA 100 000K č-po rozhodnutí 
MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 6 Ca 360/2008, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. 
pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy 
na přípravek CEM-M zdraví ženy (mutace 8) premiérově 6. února 2007 na programu 
Nova  

11-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené 
pro možné porušení§ 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb ke kterému došlo odvysíláním 
reklamy na přípravek CEM-M czdraví ženy (mutace 8) premiérově 6. února 2007 na 
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
řízení  

10-0-0 
19. 2007/717/had/DEL: Delpharmea Nutraceuticals, a. s.; CEM-M complete/mut 
2/17.11.2006 - Nova - zřetelný text "dopln ěk stravy" - POKUTA 100 000K č 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 6 Ca 358/2008, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. 
pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy 
na přípravek CEM-M complete (mutace 2) premiérově 17. listopadu 2006 na programu 
Nova  

10-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené 
pro možné porušení§ 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb ke kterému došlo odvysíláním 
reklamy na přípravek CEM-M complete (mutace 2) premiérově 17. listopadu 2006 na 
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
řízení  

11-0-0 
20. 2007/725/had/DEL: Delpharmea Nutraceuticals, a. s.; CEM-M - zdraví ženy/mut 
3/23.10.2006 - Prima - z řetelný text "dopln ěk stravy" - POKUTA 100 000K č-po 
rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 6 Ca 359/2008, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. 
pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy 
na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 3) premiérově 5. října 2006 na programu Prima 
televize 

11-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené 
pro možné porušení§ 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb ke kterému došlo odvysíláním 
reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 3) premiérově 23. října 2006 na 
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení řízení  

10-0-0 



21. 2009/185/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - správní řízení - překročení denního 
limitu reklamy dne 16.12.2008 - po vyjád ření 

-  Rada ukládá provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení čl. 
IV, bodu 12 zákona č. 304/2007 Sb., ve spojení se zákonem č. 231/2001 Sb., neboť se 
dne 16. prosince 2008 ve vysílání programu ČT1 dopustil překročení povoleného 
denního limitu reklamy o 17 sekund 

11-0-0 
22. 2008/1685/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/časopis Marie Claire/mut 
2/19.8.2008/20:01:03 - sponzor reklamní zn ělky, po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 800 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky Marie Claire, produkt časopis (mutace 
2), premiérově vysílaného dne 19. srpna 2008 ve 20:01:03 hodin na programu ČT1, se 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
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 ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu 
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 
1 000,- Kč 

10-1-0 
23. 2008/1686/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/RWE/mut 7/19.8.2008/21:15:58 - 
sponzor reklamní zn ělky, po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výš 50 000,-i Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky RWE (mutace 7), premiérově 
vysílaného dne 19. srpna 2008 ve 21:15:58 hodin na programu ČT1, se dopustil 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 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 ustanovením § 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 
24. 2008/1687/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/RWE/mut 8/19.8.2008/21:17:33 - 
sponzor reklamní zn ělky, po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky RWE (mutace 8), premiérově 
vysílaného dne 19. srpna 2008 ve 21:17:33 hodin na programu ČT1, se dopustil 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 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 ustanovením § 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 
25. 2008/1688/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Vod afone/Jde to i jinak/mut 
10/16.8.2008/21:38:46 - ČT1 - sponzor reklamní zn ělky, po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 1 000 000,- Kč, 
neboť odvysíláním označení sponzora reklamní znělky Vodafone, Jde to i jinak (mutace 
10), premiérově vysílaného dne 16. srpna 2008 ve 21:38:46 hodin na programu Prima 
televize, se dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá povinnost 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 ustanovením 



§ 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-1-0 
26. 2009/121/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - sponzorský vzkaz jako neodd ělená 
reklama - ALZA SOFT/Acer/8.9.2008/6:28 hod - po vyj ádření 

-  Rada ukládá provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 50 000,-. Kč za porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora ALZA SOFT, 
produkt Acer (sponzor pořadu), které bylo reklamou, s premiérou dne 8. září 2008 v 
06:28:38 hodin na programu ČT1, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné, 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 1000 Kč  

11-0-0 
27. 2009/122/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - sponzorský vzkaz jako neodd ělená 
reklama - ALZA SOFT/Notebook/1.9.2008/6:27hod - po vyjád ření 

-  Rada ukládá provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora ALZA SOFT, 
produkt Notebook (sponzor pořadu, mutace 1), které bylo reklamou, s premiérou 
vysílání dne 1. září 2008 v 06:27:06 hod. na programu ČT1 porušil povinnost zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, 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 1000 Kč  

10-0-1 
28. 2009/126/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - sponzorský vzkaz jako neodd ělená 
reklama -THERMONA/Therm/2.9.2008/21:41hod - po vyjá dření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora THERMONA, produkt Therm (sponzor pořadu, mutace 6) s 
premiérou dne 2. září 2008 ve 21:41:43 hod. na programu ČT1 bylo neoddělelnou 
reklamou, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení  

10-0-1 
29. 2009/127/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - sponzorský vzkaz jako neodd ělená 
reklama - WIENERBERGER/Porotherm/4.9.2008/19:58hod - po vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora WIENERBERGER, produkt Porotherm (sponzor počasí, mutace 5) s 
premiérou dne 4. září 2008 v 19:58:48 hod. na programu ČT1 bylo neoddělelnou 
reklamou, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení  

10-0-1 
30. 2008/368/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o./ Nova - o značení sponzora jako neodd ělená 
reklama - Bramac/25.02.2008/17:25 - po rozsudku MS v Praze - nové rozhodnutí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 10 ca 4/2009 - 48, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, jímž Rada uložila účastníku řízení CET 21 spol. s 
r.o. pokutu 80 000,-Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora Bramac, dne 25. února 2008 od 
17:25 hodin na programu Nova, které bylo reklamou 



11-0-0 
31. 2009/37/BUR/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova - Te levizní noviny/upoutávka na 
w.tn.cz/11.11.2008/19:30 - bez vyjád ření, k rozhodnutí ve v ěci  

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, respektive zařazením upoutávky na web www.tn.cz, dne 11. listopadu 
2008 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť se ve správním řízení neprokázalo 
porušení zákona, čímž odpadl důvod správního řízení 

8-2-1 
32. 2008/454/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Sběratelé kostí I/15.2.2008/15:45 - 
100 000Kč - KS 

-  Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 100 000,- Kč za 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
15. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad Sběratelé 
kostí, který obsahoval naturalisticky působící záběry ohledávání mrtvých těl a jejich 
částí, které jsou způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, čímž došlo k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

9-2-0 
33. 0278(2009): Hustler-souhrn všech krok ů podniknutých ve správním řízení-na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s dosavadním postupem ve věci odvysílání programu Hustler TV 
dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 do 02:17 hodin 

11-0-0 
34. 1581(2008): Informace o stanovisku Asociace pro vozovatel ů kabelových a 
telekomunika čních sítí k postupu Rady ve v ěci odvysílání násilné pornografické scény 
na programu Hustler TV-op ětovné p ředložení 
35. 2008/1444/had/CEN: CentroNet, a.s.; HUSTLER TV - pornografie - 28.8.2008/02:07-
02:17-po vyjád ření 

-  Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/1444/had/CEN, 2008/1446/had/COR 
2008/1449/had/KOS 2008/1450/had/KCZ 2008/1451/had/KKR 2008/1452/had/KKL 
2008/1453/had/KPŘ,2008/1454/had/Tři,2008/1457/had/MAX,2008/1458/had/BUS,2008/
1635/had/SEL 2008/1637/had/TET 2008/1639/had/4MR 2008/1640/had/TV 
2008/1641/had/BKS 2008/1642/ had/Cab 2008/1645/had/ELS 
2008/1649/had/IMP2008/1650/had/JDP 2008/1652/had/KKO 2008/1676/had/UPC 
2008/1678/had/STT 2008/1679/had/SMA 2008/1681/had/Tel 2008/1682/had/TKW 
2008/1683/had/T-S, vedené pro možné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému došlo šířením programu Hustler TV s vyobrazením hrubého 
sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se 
mohl dopustit porušení zákazu šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou 
vysílány v rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. 

9-0-0 
-  Rada uděluje provozovatelům CentroNet, a.s., CORSAT s.r.o., KABEL OSTROV, 
s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Kabelová televize Karviná, a.s., Kabelová 
televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., Kabelová televize Přerov, a.s., Kabelová 
televize Třinec, spol. s r.o., MAXPROGRES, s.r.o., M-MEDIA spol. s r.o. (v likvidaci), 
SELF servis, spol. s r.o., TETA s.r.o., 4M Rožnov, spol. s r.o., TV CABLE s.r.o., BKS 
Capital Partners a.s., CABEL MEDIA s.r.o., ELSAT, spol. s r.o., IMPERIUM TV s.r.o. , 



J.D.Production, s.r.o., Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., UPC Česká republika, a.s., 
SATT a.s ,SMART Comp. a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., TKW s.r.o., T-
Systems Czech Republic a.s. pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť se dopustili porušení § 
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo šířením programu Hustler 
TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin 
do 02:17 hodin, čímž se dopustili porušení zákazu šířit takový program, který obsahuje 
pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a 
f) zákona č. 231/2001 Sb. 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  

7-2-2 
36. 2008/1446/had/COR: CORSAT s.r.o.; HUSTLER TV - pornografie - 28.8.2008/02:07-
02:17 
 
37. 2008/1449/had/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o.; HUSTLE R TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
38. 2008/1450/had/KCZ: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.;  HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
39. 2008/1451/had/KKR: Kabelová televize Karviná, a .s.; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17 
 
40. 2008/1452/had/KKL: Kabelová televize Klášterec nad Oh ří spol. s r.o.; HUSTLER TV 
- pornografie - 28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
41. 2008/1453/had/KPŘ: Kabelová televize P řerov, a.s.; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
42. 2008/1454/had/Tři: Kabelová televize T řinec, spol. s r.o.; HUSTLER TV - pornografie 
- 28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
43. 2008/1457/had/MAX: MAXPROGRES, s.r.o.; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
44. 2008/1458/had/BUS: M-MEDIA spol. s r.o. (v likv idaci); HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
45. 2008/1635/had/SEL: SELF servis, spol. s r.o.; H USTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
46. 2008/1637/had/TET: TETA s.r.o.; HUSTLER TV - po rnografie - 28.8.2008/02:07-02:17 
 
47. 2008/1639/had/4MR: 4M Rožnov, spol. s r.o.; HUS TLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
48. 2008/1640/had/TV : TV CABLE s.r.o.; HUSTLER TV - pornografie - 28.8.2008/02:07-
02:17 



49. 2008/1641/had/BKS: BKS Capital Partners a.s.; H USTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření  
 
50. 2008/1642/had/Cab: CABEL MEDIA s.r.o. ; HUSTLER  TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád řeni 
 
51. 2008/1645/had/ELS: ELSAT, spol. s r.o.; HUSTLER  TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
52. 2008/1649/had/IMP: IMPERIUM TV s.r.o.; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád řeni 
 
53. 2008/1650/had/JDP: J.D.Production, s.r.o.; HUST LER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
54. 2008/1652/had/KKO: Kabelová televize Kop řivnice, s.r.o.; HUSTLER TV - 
pornografie - 28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
55. 2008/1676/had/UPC: UPC Česká republika, a.s.; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17-po vyjadreni  
 
56. 2008/1678/had/STT: SATT a.s.; HUSTLER TV - porn ografie - 28.8.2008/02:07-02:17-
po vyjád ření 
 
57. 2008/1679/had/SMA: SMART Comp. a.s.; HUSTLER TV  - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17 
 
58. 2008/1681/had/Tel: Telefónica O2 Czech Republic , a.s. ; HUSTLER TV - pornografie 
- 28.8.2008/02:07-02:17-po vyjád ření 
 
59. 2008/1682/had/TKW: TKW s.r.o.; HUSTLER TV - por nografie - 28.8.2008/02:07-02:17 
 
60. 2008/1683/had/T-S: T-Systems Czech Republic a.s .; HUSTLER TV - pornografie - 
28.8.2008/02:07-02:17 
 
61. 1702(2008): Dopravní kampa ň Nemyslíš-zaplatíš! v televizním vysílání 

-  Rada se seznámila s rozborem problematiky dopravní kampaně Nemyslíš–zaplatíš! v 
televizním vysílání 

10-0-0 
62. 2008/630/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/Ovládá brn ěnský 
soud mafie?/2.3.2008/19:30 - 500 000K č 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. května 2009, č. 
j. 10 Ca 6/2009-51, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 30. 
července 2008, č. j. sot/7418/08, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uložena 
pokuta ve výši 500 000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
dne 2. března 2008 v pořadu Televizní noviny odvysílal reportáž Ovládá brněnský soud 
mafie?, která byla pojata jednosměrně a obsahovala disproporci v poskytnutí prostoru 
pro vyjádření zainteresovaných protistran 



11-0-0 
63. 2007/955/had/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Odl ožené p řípady/16.3.2007/17:35 - 
250 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 8 Ca 430/2008, kterým byla 
zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady ve věci sp. 
zn. 2007/955/had/CET, kterým byla udělena sankce ve výši 250 000,- Kč pro porušení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu 
Odložené případy dne 16. března 2007 od 17:35 hodin na programu Nova. 

8-0-0 
64. 2008/259/VAL/ČRO: Český rozhlas/ Český rozhlas 1-Radiožurnál - rozsudek 
Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 134/2008-29 ve věci žalobce Český rozhlas - na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2009, 
č. j. 7 Ca 134/2008-29, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 9. 
dubna 2008, č.j. 3027/08, kterým byla provozovateli Český rozhlas uložena pokuta 50 
000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10. ledna 
2008 v pořadu Design, architektura, stavebnictví odvysílal skrytou reklamu na 
společnost Mediterranea 

10-0-0 
65. 2008/306/val/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o./EVROPA  2 - rozsudek M ěstského soudu 
v Praze č. j. 11 Ca 362/2008-34 ve věci žalobce EVROPA 2, spol. s r.o. - na v ědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2009, 
č. j. 11 Ca 362/2008-34, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 30. 
července 2008, č.j. 5745/08, kterým byla provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. uložena 
pokuta 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
dne 29. února 2008 v pořadu Ranní show odvysílal skrytou reklamu na diskotéku 
Palladium v Hodoníně  

10-0-0 
66. 2007/967/vav/LON: LONDA spol. s r. o.; Rádio Im puls/porušení LP/navzájem 
odlišný program s totožným názvem 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2009, 
č.j. 11 Ca 462/2008-33, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 27. 
srpna 2008, č.j. vav/6754/8, sp.zn. 2007/967/vav/LON, kterým bylo vydáno 
provozovateli LONDA s.r.o. upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že 
na jednotlivých jemu přidělených kmitočtech vysílal navzájem odlišný program s 
totožným názvem 

11-0-0 
67. 0607(2009): Pracovní skupina Governance-nabídka  spolupráce  

-  Rada se seznámila s oznámením pracovní skupiny Governance 
11-0-0 

68. 2009/625/zem/CET: CET 21 spol. s r.o.; televizn í vysílání programu Nova Cinema 
šířeného na základ ě 1) kompenza ční licence k zemskému digitálnímu televiznímu 
vysílání (DVB-T) a 2) licence k televiznímu vysílán í prost řednictvím družice - zm ěna 
časového rozsahu vysílání programu Nova Cinema  

-  Rada vydává společnosti CET 21 spol. s r.o. souhlas ke změně časového rozsahu 
vysílání programu Nova Cinema, šířeného na základě kompenzační licence č.j. 
koz/7963/08 prostřednictvím DVB-T, dle § 21 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
na 15 hodin denně se začátkem vysílání nejpozději od 9:30 hodin  

11-0-0 



-  Rada vydává společnosti CET 21 spol. s r.o. souhlas ke změně časového rozsahu 
vysílání programu Nova Cinema, šířeného na základě licence k provozování vysílání 
postřednictvím družice č.j. zem/9213/07, dle § 21 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., na 15 hodin denně se začátkem vysílání nejpozději od 9:30 hodin  

11-0-0 
69. 0623(2009): TV LYRA s.r.o. a Regionální televiz e DAKR, s.r.o. - v ěcně související 
žádosti o souhlas se zm ěnou územního rozsahu vysílání programu R1 LYRA a o 
ukon čení vysílání programu R1 DAKR 
 
70. 0634(2009): Problematika licen čních řízení a přidělování dalších tzv. dokrývacích 
kmito čtů - rozbor 

-  Rada se seznámila s postupem licenčních řízení a v řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání 

11-0-0 
71. 2009/626/FIA: Kmito čet Mokrá – Horákov 89,2 MHz / 5 W vyhlášení licen čního řízení 
– podn ět Ing. František Krpenský  

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá – Horákov 89,2 
MHz / 5 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. července 2009 do 19. 00 hod., časový 
rozsah vysílání: 24 hodin, souřadnice WGS-84: 16 45 20 / 49 13 05, územní rozsah 
vysílání: kmitočet je určen k pokrytí obce Mokré – Horákov a okolí. Podle teoretických 
výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 6 tisíc obyvatel.  

11-0-0 
72. 2009/455/WED/PRV: První rozhlasová s.r.o. / Old ies rádio Olympic – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání – zm ěna stanovišt ě kmito čtu Praha - Strahov 103,7 MHz/1 
kW 

-  Rada uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu 103,7 MHz/1 kW z Praha - Strahov na Praha - Strahov II podle § 20 odst. 4 a § 
21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Oldies rádio Olympic 

11-0-0 
73. 2009/533/WED/RSB: RADIO STATION BRNO, spol. s r .o. / KISS HÁDY – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání – zm ěna stanovišt ě kmito čtu Boskovice 89,4 MHz/500 W 

-  Rada uděluje provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Boskovice 89,4 MHz/500 W na Boskovice I 89,4 MHz/500 W podle 
§ 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program KISS HÁDY 

11-0-0 
74. 2009/485/WED/HJO: Josef Hejl / RADIO RUBI – roz hlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zm ěna stanovišt ě kmito čtu Zlín 105,4 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli Josefu Hejlovi souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Zlín 
105,4 MHz/200 W na Zlín 3 105,4 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO RUBI 

11-0-0 
75. 2009/105/WED/DEF: Definitely s. r. o. / Fajn Ra dio Hity – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 



rozsahu vysílání p řidělení kmito čtů Jeseník - m ěsto 87,6 MHz/50 W a Šumperk - m ěsto 
89,3 MHz/100 W 

-  Rada uděluje provozovateli Definitely s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Jeseník - 
město 87,6 MHz/50 W a Šumperk - město 89,3 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Fajn Radio Hity 

11-0-0 
76. 2008/1262/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Ra dio BEAT – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Ústí nad Labem - St říbrníky 104,9 
MHz/100 W 

-  Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Ústí 
nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio BEAT, licence Ru/138/01 

10-0-1 
77. 2008/1433/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Ra dio BEAT – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Brno - Kohoutovice 91,0 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Brno 
- Kohoutovice 91,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Radio BEAT, licence Ru/138/01 

10-1-0 
78. 2009/450/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTR Y RADIO – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas se změnou územního 
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Hradec 
Králové - Roudnička 104,1 MHz/500 W alternativně Hradec Králové - Opatovice 104,1 
MHz/500 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

11-0-0 
79. 2009/451/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTR Y RADIO – rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a 
územního rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas se změnou územního 
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Chomutov - 
vodárna 89,6 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

11-0-0 
80. 2009/481/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rad io Beat – rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas se změnou 
územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu 
Klatovy - Doubrava 107,5 MHz/400 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

11-0-0 
81. 2009/592/zab/ČRA: ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. / Rádio Blaník Jižní Mora va - 
rozhlasové vysílání prost řednictvím vysíla čů - převod obchodních podíl ů na třetí 
osobu a s tím související zm ěny v rozd ělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých 
spole čníků a výše jejich obchodních podíl ů, seznamu spole čníků a spole čenské 
smlouvy 



-  Rada uděluje provozovateli ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající v předchozím souhlasu s převodem obchodních podílů 
společníků CITY MULTIMEDIA s.r.o. a FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. na třetí osobu, a to 
na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. a s tím související změny způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, 
seznamu společníků a společenské smlouvy 

10-0-0 
82. 2009/627/zab/TEP: Rádio Tep a.s. / RÁDIO TEP/Rá dio BLANÍK - rozhlasové vysílání 
prost řednictvím vysíla čů - neoznámené zm ěny ve složení statutárního a kontrolního 
orgánu, informace o slou čení provozovatel ů 

-  Rada vydává provozovateli Rádio Tep a.s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v 
neoznámení změn ve složení statutárního a kontrolního orgánu a nepředložení dokladů 
o změnách, které se zapisují do obchodního rejstříku 

11-0-0 
-  Rada se seznámila s informací provozovatelů Rádio Tep a.s., ESA – rádio s.r.o., 
První rozhlasová s.r.o. a RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. o sloučení podle § 58 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
83. 2009/622/FIA/BKS: BKS Capital Partners a.s. / N EJ TV - televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů – ukon čení vysílání  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli BKS Capital Partners a.s. , IČ: 275 74 016, 
zanikla dne 10. června 2009 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k 
provozování televizního programu NEJ TV prostřednictvím kabelových systémů, vydaná 
na základě rozhodnutí č.j. 2399/08, sp. zn.: 2008/310/FIA/BKS ze dne 8. dubna 2008 a 
vydává o této skutečnosti provozovateli osvědčení  

11-0-0 
84. 2009/605/sve/Med: Media Vision s.r.o. - p řevzaté vysílání prost řednictvím družice - 
změna vklad ů jednotlivých spole čníků, výše jejich obchodních podíl ů a seznamu 
spole čníků - předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Media Vision s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílu a 
seznamu společníků na SP D CORPORATION B.V. – výše vkladu 120 000,- Kč, 
obchodní podíl 60 % a GES MEDIA ASSET, a.s. – výše vkladu 80 000,- Kč, obchodní 
podíl 40 %. 

11-0-0 
85. 2009/444/sve/Gra: GRAPE SC, a.s. - p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových 
systém ů - změna programové nabídky - p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli GRAPE SC, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: SPEKTRUM, Minimax, Prima COOL, Televize Barrandov; 
zahraniční: DOKU KLUB, The Fishing and Hunting Channel, FILM+, Viasat Explorer, 
Viasat History, Sky News, National Geographic Channel, NAT GEO WILD, Travel 
Channel, Playboy TV (23.00 – 05.00 h), Baby TV, Jetix, EUROSPORT 
INTERNATIONAL, MTV EUROPE, JimJam, Zone Reality, Extreme Sports Channel, 
Zone Romantica, Zone Club, EUROSPORT 2, Discovery Channel, HUSTLER TV 
(23.00 – 05.00 h), The History Channel, MGM Channel Central Europe, Spice (23.00 – 
05.00 h), SPORT1, TV Deko, TV PAPRIKA, Animax  

9-1-1 



86. 0477(2009): Česká programová spole čnost spol. s r.o.; televizní vysílání 
prost řednictvím družice - neoznámení zm ěny sídla a statutárního orgánu - opakované 
porušení zákona 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká programová společnost spol. s r.o. správní 
řízení o udělení pokuty podle § 60 odst. 2 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb. za 
opakované porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to neoznámení změny sídla 
a statutárního orgánu 

11-0-0 
87. 0511(2009): Kabelová televize T řinec, spol. s r.o. - Televizní vysílání a p řevzaté 
vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - neoznámení zm ěn ve složení 
statutárního a dozor čího orgánu - porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 z ákona č. 
231/2001 Sb.  

-  Rada vydává provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. upozornění podle § 
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. za neoznámení změn ve složení statutárního a dozorčího orgánu a 
stanovuje lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení upozornění 

10-0-0 
88. 0456(2009): FORCOM NET, s.r.o. - p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových 
systém ů - neoznámení zm ěn ve složení statutárního orgánu - porušení § 29 od st. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada vydává provozovateli FORCOM NET, s.r.o., upozornění podle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za 
neoznámení změn ve složení statutárního orgánu a stanovuje lhůtu k nápravě, a to 
neprodleně ode dne doručení upozornění  

10-0-0 
89. 0507(2009): Czech Computer s.r.o. - rozhlasové vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - neoznámené zm ěny spole čníků, výše jejich vklad ů a 
obchodních podíl ů, základního kapitálu a statutárního orgánu - upozo rnění na 
porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli Czech Computer s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. za porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že nepožádal Radu předem o souhlas změnami společníků, 
výše jejich vkladů a obchodních podílů a základního kapitálu a § 21 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. za neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy k této změně došlo, a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne doručení 
upozornění 

11-0-0 
90. 0583(2009): KELI a.s. - televizní vysílání a p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - neoznámené zm ěny statutárního a kontrolního orgánu - 
upozorn ění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli KELI a.s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení 
změny členů statutárního orgánu a za neoznámení zřízení dozorčí rady a změny členů 
dozorčí rady ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy k těmto změnám došlo, a stanovuje lhůtu k 
nápravě a to neprodleně ode dne doručení upozornění 

11-0-0 
91. 0586(2009): MAME Moravské Bud ějovice, s.r.o. - televizní vysílání/MBi a p řevzaté 
vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - neoznámená zm ěna dozor čí rady - 
upozorn ění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o. upozornění dle § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 



231/2001 Sb. za neoznámení změny členů dozorčí rady ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy k 
této změně došlo, a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne doručení 
upozornění 

11-0-0 
92. 0602(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 
11-0-0 

93. 0624(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ. 
-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ  

11-0-0 
94. 0621(2009): Informace o vydání individuálních o právn ění k využívání rádiových 
kmito čtů rozhlasové služby. 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání individuálního oprávnění k využívání 
rádiového kmitočtu rozhlasové služby 

11-0-0 
95. 0633(2009): Zpráva z 29. zasedání EPRA v Tallin u 

-  Rada bere na vědomí zprávu z 29. zasedání EPRA v Tallinu 
11-0-0 

96. 0632(2009): Zpráva ze služební cesty do Mnichov a 
-  Rada bere na vědomí zprávu ze semináře BLM o digitalizaci kabelu 

10-0-0 
97. 0641(2009): Volba p ředsedy Rady a místop ředsedů Rady  

-  RRTV zvolila volební komisi ve složení : Ivan Krejčí, František Pejřil, Pavla Gomba 
11-0-0 

98. 2007/257/had: PHARMA NORD PRAHA s.r.o.; C.L.A. 1000 Booster/mut 
3/25.12.2006/19:36:03/ČT1 - dopln ěk stravy - po rozhodnutí MS v Praze  

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze 7 Ca 114/2008 ze dne 11. května 
2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 14.3. 2008 o udělení pokuty ve výši 
3 000 000,- Kč společnosti PHARMA NORD PRAHA s.r.o. pro porušení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterým je zakázána klamavá reklama a ke kterému 
došlo odvysíláním reklamy na přípravek na hubnutí C.L.A. 1000 Booster 

11-0-0 
-  Rada podává proti rozhodnutí MS v Praze č. j. 7 Ca 114/2008 ze dne 11. května 2009 
kasační stížnost  

11-0-0 
99. témata EPRA 

-  RRTV schvaluje navržené body k jednání EPRA  
11-0-0 

 
ověřovatel:  
P. Bartoš 


