
Zápis z 20. zasedání, konaného ve dnech 19. 10. 2010 - 20. 10. 2010 

Přítomni: Šenkýř, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Pejřil, Bouška, Krejčí, Rozehnal, Macková, 
Bezouška, Matulka, Ondrová 
Omluveni: 
Ověřovatel: Hrubá 

 

1. Schválení programu 20. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. 2008/712/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Veselá kráva Mini Babybel/mut 
1/1.3.2008/21:07:00 - sponzor reklamní znělky - 2 500 000Kč - po rozsudku MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č.j. 8 Ca 359/2009, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady č.j. vav/6973/09, kterým byla udělena pokuta 2,500 000,- Kč 
provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., k němuţ došlo zařazením obchodního sdělení na produkt Veselá kráva, 
Mini Babybel (mutace 1), označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, 
do vysílání programu Prima televize v premiéře dne 1. března 2008 v 21:07:00 hod. a 
posléze reprizováno v měsíci březnu 2008 na programu Prima televize celkem 107x. 

10-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Praha 8, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení Veselá kráva, Mini Babybel (mutace 1), provozovatelem uvedené jako "sponzor 
reklamní znělky", premiérově vysílaného dne 1. března 2008 v 21:07:00 hodin na 
programu Prima televize, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu. Současně 
Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 
8, Na Ţertvách 24/132, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Veselá kráva, Mini Babybel 
(mutace 1), uvedeného jako "sponzor reklamní znělky", premiérově dne 1. března 2008 
v 21:07:00 hodin na programu Prima televize, které nebylo odděleno od ostatních částí 
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

3. 2008/454/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Sběratelé kostí I/15.2.2008/15:45 - 
100 000,- Kč - dokazování + k novému rozhodnutí  

-  Rada zastavuje s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, 
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení, vedené pro moţné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Sběratelé 
kostí dne 15. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení  

9-1-0 

4. 2010/316/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Krimi zprávy/zavražděný pacient v 
Nemocnici Žižkov/4.2.2010/19:15 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/316/vav/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Krimi zprávy, resp. reportáţe o údajně zavraţděném pacientovi v 
Nemocnici Ţiţkov, odvysílané dne 4. února 2010 v 19:15 hodin na programu Prima 
televize 

10-0-0 



5. 2010/545/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy TV Prima/kauza Mirka 
Topolánka/21.3.2010/18:55 - § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. - objektivita a 
vyváženost ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech - dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/545/vos/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáţe o kauze Mirka Topolánka odvysílané v pořadu Zprávy TV Prima dne 
21. března 2010 na programu Prima televize v čase od 18:55 hodin 

10-0-0 

6. 2010/546/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy TV Prima/kauza Mirka 
Topolánka/22.3.2010/18:55 - § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. - objektivita a 
vyváženost ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech - dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/546/vos/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáţe o kauze Mirka Topolánka odvysílané v pořadu Zprávy TV Prima dne 
22. března 2010 na programu Prima televize v čase od 18:55 hodin  

10-0-0 

7. 2010/1085/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921 / FilmEurope TV – řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice – 
ústní jednání dne 19. října 2010, 15.00 hodin – rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o.,IČ 28922921, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) 
programu: FilmEurope TV; základní programová specifikace: filmový program; výčet 
států: Česká republika, Slovensko; hlavní jazyk vysílání: čeština 

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR) tj., 
Slovensko, na jejichţ území je televizní vysílání programu FilmEurope TV provozovatele 
FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921, zcela nebo převáţně směrováno; označení (název 
programu): FilmEurope TV; základní programová specifikace: filmový program; hlavní 
jazyk vysílání: čeština  

10-0-0 

8. 1138(2010): TPMC s.r.o.; Analýza záznamu programu STIL TV ve dnech 5. - 7. srpna 
2010 

-  Rada zahajuje s provozovatelem TPMC s.r.o. správní řízení z moci úřední pro 
porušení základní programové specifikace a dalších programových licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, ţe dne 5. července 2010 na programu STIL TV (v 
časech záznamu na smyčce 00:08:59, 00:11:23, 00:35:49, 00:39:11 a 00:42:41) 
odvysílal pořad Koktejly, který nemá charakter teleshoppingu, dále tím, ţe dne 5. 
července 2010 na programu STIL TV odvysílal pořad Hurá na lyţe (v čase záznamu na 
smyčce 00:14:47), který nemá charakter teleshoppingu, a dále tím, ţe nedodrţel 
programové schéma programu STIL TV pro rok 2010 stanovené licenčními 
podmínkami. Rada nařizuje ve věci NÚJ.  

12-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem TPMC s.r.o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a), kterého se dopustil tím, ţe dne 5. července 2010 na 
programu STIL TV odvysílal teleshopping „Nabídka ubytování“, který nebyl rozeznatelný 
jako teleshopping, protoţe nenaplňoval definiční znaky teleshoppingu, který má být 
přímou nabídkou zboţí, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo sluţeb, 
určenou veřejnosti a zařazenou do rozhlasového nebo televizního vysílání za úplatu 
nebo obdobnou protihodnotu.Rada nařizuje ve věci NÚJ. 

12-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele TPMC s.r.o. na porušení povinnosti dle § 49 odst. 1 
písm. a), kterého se dopustil tím, ţe dne 5. července 2010 odvysílal reklamu Forest bar 
(ve vysílání uvedenou jako sponzor pořadu), která nebyla zřetelně zvukově, obrazově 



nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí 
vysílání a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
30 dní ode dne doručení tohoto upozornění 

12-0-0 

9. 1157(2010): MTV NETWORKS s.r.o.; Analýza kontinuálních úseků vysílání programů 
VH 1 Polska ze dne 12. března 2010 od 14:00 do 21:00 hodin a Nickelodeon ze dne 12. 
března 2010 15:00 do 21:25 hodin  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programů VH 1 Polska ze 
dne 12. března 2010 od 14:00 do 21:00 hodin a Nickelodeon ze dne 12. března 2010 
15:00 do 21:25 hodin  

10-0-0 

10. 1018(2010): MTV NETWORKS s.r.o./Viva Polska; Analýza programu Viva Polska ze 
dne 11.8.2010/10.00-18.00 hodin 

-  Rada se seznámila s obsahem analýzy vysílání programu Viva Polska provozovatele 
MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 11. srpna 2010 od 10:00 do 18:00 hodin. 

12-0-0 

11. 1147(2010): Stanice O, a.s.; O- překročení hodinového limitu reklamy dne 20.9.2010 
mezi 21 - 22 hodinou 

-  Rada upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s. na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 20. září 2010 mezi 21. - 22. hodinou 
překročil na programu O povolený hodinový limit reklamy o 20 sekund. Současně 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění 

11-0-0 

12. 1154(2010): Stanice O, a.s.; reklama TOM BALL, hlavolam - soutěž, mutace 1 - 
nekalá obchodní praktika 

-  Rada zahajuje se společností POOR, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamního spotu 
TOM BALL, hlavolam - soutěţ (mutace 1) odvysílaného v premiéře dne 12. května 2010 
v 06:50:10 hodin na programu O a v reprízách 99krát do 21. května 2010 na programu 
O (dle přiloţeného seznamu) se mohla dopustit porušení povinnosti nezadávat reklamu, 
která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, resp. porušení zákazu 
klamavých obchodních praktik tím, ţe v reklamním spotu byla uvedena nepravdivá 
informace o výhře milionu korun vyřešením hlavolamu 

12-0-0 

13. 1111(2010): CET 21 spol. s r.o.; Analýza vysílání označení sponzora programu 8. 
září 2010 na programech NOVA a Nova Cinema 

-  Rada upozorňuje provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. (sídlo: Praha 5, 
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 15200, IČ: 45800456) na porušení povinnosti pro 
sponzorování programů, kterého se dopustil tím, ţe dne 8. září 2010 v úsecích 
16:59:10-16:59:35, 19:29:05-19:29:33, 19:54:50-19:55:22, 20:11:30-20:12:20 a 
21:17:40-21:18:25 hodin na programu NOVA odvysílal sponzorský vzkaz společnosti 
Lagardere Active ČR, a.s. (sponzor programu), která je ze sponzorství vyloučena dle § 
2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť je osobou provozující rozhlasové nebo 
televizní vysílání, poskytující audiovizuální mediální sluţby na vyţádání nebo vyrábějící 
audiovizuální díla. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-2 

-  Rada upozorňuje provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. (sídlo: Praha 5, 
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 15200, IČ: 45800456) na porušení povinnosti pro 
sponzorování pořadů, kterého se dopustil tím, ţe dne 8. září 2010 v úsecích 21:25:20-
21:26:13, 21:49:45-21:50:40, 21:57:45-21:58:25 a 22:15:35-22:16:12 hodin na 
programu NOVA odvysílal sponzorský vzkaz společnosti Lagardere Active ČR, a.s. 



(sponzor pořadu), která je ze sponzorství vyloučena dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť je osobou provozující rozhlasové nebo televizní vysílání, 
poskytující audiovizuální mediální sluţby na vyţádání nebo vyrábějící audiovizuální díla. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-3 

14. 1150(2010): Screening televizního vysílání_Ordinace v růžové zahradě_červen 
2010_sponzorování provozovateli vysílání 

-  Rada upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem 
Kříţeneckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení povinnosti pro 
sponzorování pořadů, kterého se dopustil tím, ţe dne 22. června 2010 v 20:00 hodin na 
programu Nova odvysílal sponzorský vzkaz společnosti LONDA spol. s r. o. (sponzor 
pořadu), která je ze sponzorství vyloučena dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť je osobou provozující rozhlasové nebo televizní vysílání, poskytující 
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání nebo vyrábějící audiovizuální díla. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

8-0-3 

16. 1156(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání ohledně televizního vysílání s 
návrhy dalšího postupu 

-  Rada se seznámila s podáními k obsahu televizních programů, doručenými v období 
od 29. září do 11. října 2010, a týkajícími se těchto pořadů: CET 21 spol. s r.o./Nova-
Televizní noviny, 6. října 2010,19:30 hodin; Česká televize/ČT2-Nedej se, 22. září 2010, 
18:05 hodin; Česká televize-slovenština a upoutávky ve zprávách obecně; CET 21 spol. 
s r.o./Nova-reklama na produkt Mysli na zdraví firmy Emco 

12-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem 
Kříţeneckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 48 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive 
příspěvku o hudebních cenách televize MTV, dne 6. října 2010 od 19:30 hodin na 
programu Nova, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytá 
obchodní sdělení, neboť jmenovaný příspěvek obsahoval propagaci prodeje vstupenek 
na hudební party, pořádanou soukromým subjektem na komerční bázi. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění 

9-0-2 

17. 1143(2010): Přehled zahájených správních řízení 

-  Rada se seznámila se správními řízeními zahájenými předsedkyní Rady ve vlastní 
kompetenci sp.zn. : 2010/1140/RUD/CET s provozovatelem CET 21 spol. s r.o.,pro 
moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
dne 17. září 2010 v časovém úseku od 21.00 do 22.00 hodin na programu Nova 
překročil hodinový limit reklamy, a to o 5 sekund, kdyţ odvysílal 725 sekund reklamy; 
2010/1153/LOJ/ČES s provozovatelem Česká televize pro moţné porušení čl. IV, bod 
12 zákona č. 304/2007, kterého se mohl dopustit tím, ţe překročil povolený denní limit 
reklamy dne 30. září 2010 na programu ČT4 Sport o 43 sekund, kdyţ odvysílal 475 
sekund reklamy; 2010/1139/RUD/CET s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., pro moţné 
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 22. 
září 2010 v časovém úseku od 14.00 do 15.00 hodin na programu Nova překročil 
hodinový limit reklamy, a to o 22 sekund, kdyţ odvysílal 742 sekund reklamy; s 
provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o.,pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe nezapůjčil Radě záznamy vysílání 
programu PUBLIC ze dnů 18., 19. a 22. května 2010. 

12-0-0 

18. 2010/488/LOJ/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; MTV/MTV 
Polska/8.2.2010/21:30/Polowanie na singla 



-  Rada zastavuje s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem 
Praha 4, Na Strţi 65/1702, PSČ:140 62 správní řízení vedené z moci úřední pro moţné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Polowanie na singla dne 8. února 2010 od 21:30 hodin na 
programu MTV Polska, neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle § 
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

19. 2010/352/had/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Poslední 
skaut/Gambrinus/13.3.2010/22:10 - sponzor pořadu-po vyjádření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Praha 8, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení § 52 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 41/2009 Sb., ke kterému mělo dojít 
odvysíláním sponzorského vzkazu Gambrinus, zařazeného v rámci filmu Poslední 
skaut, dne 13. března 2010 od 22:10 hodin na programu Prima televize, neboť nebylo 
prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 

12-0-0 

20. 2008/499/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/ Vodafone Jde to i jinak/mut 
3/2.2.2008/14:52:17 - sponzor reklamní znělky - 100 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2010, č. j. 
11 Ca 358/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/499/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta 
100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním obchodního sdělení VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 3) 
premiérově uvedeného dne 2. února 2008 v 14:52:17 hodin na programu Prima 
televize. 

12-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Praha 8, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 3), provozovatelem uvedené jako 
"sponzor reklamní znělky", premiérově vysílaného dne 2. února 2008 v 14:52:17 hodin 
na programu Prima televize, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu. 
Současně Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se 
sídlem Praha 8, Na Ţertvách 24/132, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení VODAFONE, 
produkt Jde to i jinak (mutace 3), uvedeného jako "sponzor reklamní znělky", 
premiérově dne 2. února 2008 v 14:52:17 hodin na programu Prima televize, které 
nebylo odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od 
doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

21. 2008/498/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Vodafone Jde to i jinak/mut 
2/7.2.2008/20:23:15 - sponzor reklamní znělky - 100 000Kč-rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2010, č. j. 
11 Ca 357/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/498/vav/FTV, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta 100 
000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním obchodního sdělení VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 2), 
premiérově vysílaného dne 7. února 2008 v 20:23:15 hodin na programu Prima televize. 

10-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Praha 8, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 



sdělení VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 2), provozovatelem uvedeného jako 
"sponzor reklamní znělky", premiérově dne 7. února 2008 v 20:23:15 hodin na 
programu Prima televize, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu. Současně 
Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 
8, Na Ţertvách 24/132, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení VODAFONE, produkt Jde to i jinak 
(mutace 2), uvedeného jako "sponzor reklamní znělky", premiérově dne 7. února 2008 v 
20:23:15 hodin na programu Prima televize, které nebylo odděleno od ostatních částí 
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

22. 2006/571/had/WAL: WALMARK a.s.; Prostenal/mut 11/ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 
100 000Kč - potravině je přisuzována schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit 
lidské choroby - rozsudek MS v Praze č.j. 9 A 103/2010–152 - rozhodnutí Rady se 
zrušuje a vrací 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2010, č. j. 
9 A 103/2010-152, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. 
2006/571/had/WAL, o uloţení pokuty ve výši 100.000,- Kč za porušení § 5d písm. d) 
zákona o regulaci reklamy zadáním reklamy na doplněk stravy Prostenal (mutace 11), 
vysílané na televizních programech Nova a Prima televize v průběhu roku 2006 a věc 
byla Radě vrácena k dalšímu řízení. 

12-0-0 

-  Rada zastavuje se zadavatelem reklamy WALMARK, a. s., IČ: 005 36 016, se sídlem 
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, správní řízení vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do dne 25. ledna 2006, kterého se měl 
dopustit zadáním reklamy na doplněk stravy Prostenal (mutace 11), vysílané na 
televizních programech Nova a Prima televize v průběhu roku 2006, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu. 

12-0-0 

-  Rada konstatuje ve správním řízení sp. zn. 2006/571/had/WAL, vedeném z moci 
úřední se společností WALMARK, a. s., IČ: 005 36 016, se sídlem Oldřichovice 44, 739 
61 Třinec, zadavatelem reklamy na přípravek Prostenal (mutace 11), vysílané v 
průběhu roku 2006 na televizních programech Nova a Prima televize, porušení 
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, 
kterého se dopustil tím, ţe reklama Prosental vzbuzuje u spotřebitele dojem, ţe se 
jedná o lék nebo přípravek schopný léčit. 

12-0-0 

23. 2006/957/had/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Extra/Motorkáři/19.8.2006/19:15 - 
100 000Kč-rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 21/2010 – 
127 ze dne 28. července 2010, doručeným Radě dne 4. října 2010, kterým byla 
zamítnuta kasační stíţnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 
2009, č. j. 8 Ca 360/2007 – 96, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. 2. 2007, 
č. j. had/8135/07, sp. zn. 2006/957/had/FTV o uloţení pokuty provozovateli FTV Prima 
spol. s r. o. ve výši 100 000,- Kč za odvysílání pořadu Extra na programu Prima televize 
dne 19. 8. 2006 od 19.15 hodin, obsahující reportáţ o motorkářském srazu, jejímţ 
odvysíláním se provozovatel mohl dopustit porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb. 

12-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. IČ: 48115908, sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu EXTRA 
- příspěvkem Motorkáři dne 19. srpna 2006 v 19:15 hodin na programu Prima televize, z 



důvodu zániku trestnosti správního deliktu. Současně Rada upozorňuje provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 na 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu EXTRA - příspěvku Motorkáři dne 19. srpna 2006 v 19:15 hodin na programu 
Prima televize, neboť uvedený pořad obsahuje náznaky orálního sexu, onanie s 
chobotnicí a prvky sebepoškozování, kdy je několika jedincům probodnuta řeznickými 
háky kůţe v oblasti šíje, na kterých posléze visí nad podiem, načeţ následuje detailní 
pohled na záda po vytaţení háků, kdy z ran vytéká krev, čímţ mohlo dojít k ohroţení 
zejména mravního a psychického vývoje dětí a maldistvých. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

24. 2008/711/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Opavia Diskito/mut 
2/3.3.2008/21:20:31 - sponzor reklamní znělky - 1 500 000Kč - po rozsudku MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č.j. 8 Ca 358/2009, kterým byla 
zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. vav/6972/09, kterým byla udělena pokuta 
1,500 000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo zařazením obchodního sdělení na produkt 
OPAVIA, Diskito (mutace 2), označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní 
znělky, do vysílání programu Prima televize v premiéře dne 3. března 2008 v 21:20:31 
hod.  

12-0-0 

25. 2008/329/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Sběratelé kostí I/11.2.2008/15:45 - 
250 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2010 č.j. 9 
Ca 200/2009-50, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 24. 3. 2009, sp. 
zn. 2008/329/FOL/FTV č.j. fol/3054/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 250.000,- Kč 
za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 11. února 2008 od 
15:45 hod. na programu Prima televize byl odvysílán pořad Sběratelé kostí I., který 
obsahoval záběry uříznuté lidské ruky (time code 06:02) a scény s oddělováním kůţe 
od zbytku tkáně, realistické zobrazení mumifikovaného těla na laboratorním stole, 
záběry se zaschlou krví na stěně chodby a celou řadou záběrů s částmi lidské kostry, 
čímţ byla porušena povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých.  

12-0-0 

26. 2008/403/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Miami/4.2.2008/17:35 - 100 
000Kč - po rozsudku NSS č.j. 8 As 55/2010 - 51, kasační stížnost Rady se zamítá 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2. září 2010, č.j. 
8 As 55/2010 – 51, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2010, č. j. 7 Ca 336/2008 – 34, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2008, č. j. 6363/2008/O, spis. zn. 
2008/403/mac/CET, jímţ Rada uloţila společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 
100.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, neboť odvysíláním 
pořadu Kriminálka Miami dne 4. února 2008 od 17.35 hodin na programu Nova došlo k 
ohroţení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých. 

12-0-0 

27. 2008/681/had/Gla: GlaxoSmithKline, s.r.o. ; Parodontax/10.3.2008/9:48/Prima 
televize - reklama, která mohla být v rozporu s dobrými mravy a využívat motiv 
strachu - 50 000Kč-rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 47/2010-65 
ze dne 15. 9. 2010, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozhodnutí Městského 



soudu v Praze ze dne 22. 1. 2010, čj. 5 Ca 65/2009 – 40, jímţ Městský soud v Praze 
zrušil rozhodnutí Rady ze dne 3. 2. 2009, sp. zn. 2008/681/had/Gla, čj. had/2309/09, o 
uloţení pokuty společnosti GlaxoSmithKline ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 2 odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 
ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek Paradontax, premiérově dne 
10. 3. 2008 v 09:48:33 na programu Prima televize a v reprízách do 1. 6. 2008 na 
programech ČT 1, ČT 2, Prima televize a Nova. 

11-0-0 

28. 2006/696/kov/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VyVolení/25.3.2006/12:23 - 200 
000Kč - usnesení Ústavního soudu  

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu, kterým byla odmítnuta ústavní 
stíţnost FTV Prima, spol. s r.o. proti zamítavým rozsudkům Městského soudu v Praze 
ze dne 6.2.2008, č.j. 9 Ca 323/2007 a Nejvyššího správního soudu ze dne 22.1.2009, 
č.j. 6 As 24/2008 proti rozhodnutí Rady ze dne 1.8.2007, sp.zn. 2006/696/kov/FTV, 
kterým byla společnosti FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 200 000,- Kč za 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení 
dne 25.3.2006 od 13:23 hodin na programu Prima televize 

12-0-0 

29. 2010/1004/VAL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS – vyjádření provozovatele 
televizního vysílání k vydanému upozornění na porušení licenčních podmínek – na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o. k vydanému upozornění 
č.j. val/3107/2010 na porušení licenčních podmínek 

12-0-0 

30. 2010/1003/VAL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS – vyjádření provozovatele 
televizního vysílání k vydanému upozornění na porušení § 53 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. – na vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o. k vydanému upozornění 
č.j. val/3106/2010 na porušení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

31. 2010/1002/VAL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS – vyjádření provozovatele 
televizního vysílání k vydanému upozornění na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. – na vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o. k vydanému upozornění 
č.j. val/3091/2010 na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

32. 2010/940/VAL/POL: POLAR televize Ostrava, s.r.o./Polar Karviná - vyjádření 
provozovatele televizního vysílání k vydanému upozornění – na vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Polar televize Ostrava, s.r.o. k vydanému 
upozornění č.j. val/2759/2010 na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

33. 2010/1020/LOJ/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; Public TV/18.,19.,22.5 - neposkytnutí 
záznamu 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání TOTALPRESS s. r. o., na 
upozornění sp. zn. 2010/1020/LOJ/TOT, č.j. LOJ/3080/2010, jímţ Rada provozovatele 
upozornila na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe nezapůjčil Radě záznamy vysílání programu PUBLIC ze dnů 18., 19. a 22. 
května 2010. 

11-0-0 



34. 2008/368/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Bramac/25.2.2008/17:25 - sponzorský vzkaz 
- neoddělená reklama - 80 000Kč 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání CET 21 spol. s r. o., na 
upozornění sp. zn. 2008/368/HOL/CET, č.j. LOJ/1868/2010, jímţ Rada provozovatele 
upozornila na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe odvysílal označení sponzora Bramac, které bylo reklamou, dne 25. 
února 2008 v 17:28 hodin (time code 1:21:11 – 1:21:21) na programu Nova, čímţ 
nezajistil, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. 

12-0-0 

35. 0127(2010): mediální gramotnost - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace  

-  Rada se seznámila s interním materiálem k problematice mediální gramotnosti  

11-0-0 

36. 2010/1163/dol/DIV: DIVIDA s.r.o.; Změna skutečností uvedených v žádosti o 
evidenci 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, 
spočívající v převodu části podniku společnosti DIVIDA s.r.o. na společnost Topfun 
Media a.s., IČ: 286 36 589, se sídlem Ostrava, Daliborova 419/11, PSČ 709 00, včetně 
práv a povinností souvisejících s poskytováním sluţby Topfun. 

12-0-0 

37. 1162(2010): Město Kralupy nad Vltavou; Analýza obsahu AVMSnv TV KRALUPY 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
poskytovatele Město Kralupy nad Vltavou / TV KRALUPY. 

12-0-0 

38. 1171(2010): Global Inspiration s.r.o.; analýza podání ONS 

-  Rada se seznámila s podáním k obsahu sluţby Stream.cz, doručeným dne 4. října 
2010.  

12-0-0 

-  Rada vyzývá poskytovatele GLOBAL INSPIRATION, s.r.o. podle ustanovení § 137 
správního řádu k písemnému podání vysvětlení ohledně způsobu kategorizace 
uţivatelských videí do katalogu v rámci sluţby Stream.cz. 

12-0-0 

39. 1137(2010): FTV Prima, spol. s r.o.; Upozornění na porušení zákona 

-  Rada upozorňuje společnost FTV Prima, spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 4 
odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení 
§ 5 citovaného zákona, neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání umístěné na adrese www.iprima.cz nedoručila Radě písemné oznámení 
obsahující náleţitosti stanovené § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) citovaného zákona a 
stanovuje jí lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

-  Rada upozorňuje společnost FTV Prima, spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 4 
odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení 
§ 6 citovaného zákona, neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání umístěné na adrese www.iprima.cz nesplnila povinnost umoţnit příjemcům 
sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a 
c) citovaného zákona a stanovuje jí lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

12-0-0 

40. 1135(2010): RINGIER ČR a.s.; Upozornění na porušení zákona 



-  Rada upozorňuje společnost RINGIER ČR a.s. v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a 
odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení § 5 
citovaného zákona, neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
umístěné na adrese www.blesk.cz nedoručila Radě písemné oznámení obsahující 
náleţitosti stanovené § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) citovaného zákona a stanovuje 
jí lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

-  Rada upozorňuje společnost RINGIER ČR a.s. v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a 
odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení § 6 
citovaného zákona, neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
umístěné na adrese www.blesk.cz nesplnila povinnost umoţnit příjemcům sluţby 
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) 
citovaného zákona a stanovuje jí lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

41. 1092(2010): Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, z.s.p.o.; Výkladové 
stanovisko Komise samoregulátora k možnému provozování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím serverů pro sdílení video souborů 
provozovaných třetími osobami, upravená verze 

-  Rada se seznámila s aktualizovaným Stanoviskem Komise samoregulátora k 
moţnému provozování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání prostřednictvím 
serverů pro sdílení video souborů provozovaných třetími osobami  

11-0-0 

42. 2010/234/dol/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / RADIO ČAS - FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Rosice 92,2 MHz / 150 W 

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX s.r.o. (licence Ru/81/98) souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Rosice 92,2 MHz / 150 W, souřadnice WGS: 16E2549 / 49N1136 podle § 20 
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS – FM, 

vysílací okruh RADIO ČAS Jiţní Morava 

 

10-0-0 

43. 2010/1032/hak/RFP: AZ Radio, s.r.o.; analýza z 19. července 2010, 00:00 - 24:00 
hodin 

-  Rada upozorňuje provozovatele AZ Radio, s.r.o.na porušení § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, a to nedodrţení 
hudebního zaměření rádia, které by mělo výrazně rockové a z nedodrţení označování 
programu platným názvem a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dní od doručení 
upozornění 

7-1-1 

44. 2009/762/zab/V p: V plus P s.r.o.; Oprava chyby v psaní v písemném rozhodnutí o 
udělení transformační licence 

-  Rada vydává opravné rozhodnutí ve věci sp.zn.: 2009/762/zab/V, kde v rozhodnutí 
Rady ze dne 8. září 2009 č.j.: koz/6881/09 mění název programu "Rock Rádio Prácheň" 
na "Rock Radio Prácheň" 

10-0-0 

45. 0849(2010): Route Radio s.r.o.; podnět k zahájení řízení z moci úřední - po 
vyjádření ČTÚ 

-  Rada na základě šetření Českého telekomunikačního úřadu odkládá podnět 
společností CITY MULTIMEDIA s.r.o. na zahájení správního řízení se společností 
Route Rádio s.r.o., která dle stěţovatelů jako provozovatel programu Rádio Dálnice 



nedodrţuje územní rozsah vysílání a to vysíláním na kmitočtech Vyškov 91,9 MHz a 
Dolní Kralovice 96,4 MHz, jako neopodstatněné 

9-0-0 

46. 2010/930/FOL/Růz: Rada Českého rozhlasu, reakce na dopis Rady ze dne 7.9.2010 
ve věci stížnosti na ČRo Sever 

-  Rada se seznámila s dopisem Rady Českého rozhlasu (č.j. 8432/2010, ze dne 30. 
září 2010), který reaguje na dotaz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci 
stíţností na ČRo Sever  

10-0-0 

47. 2010/867/zab/KAL: KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o.; neoznámená změna ve 
složení statutárního orgánu a nepředložení dokladů o změně, která se zapisuje do 
obchodního rejstříku 

-  Rada se seznámila s reakcí společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. na 
upozornění na porušení zákona a výpisem společnosti z Obchodního rejstříku 

10-0-0 

48. 0604(2010): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiového 
kmitočtu rozhlasové služby  

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání 
rádiového kmitočtu rozhlasové sluţby 

10-0-0 

49. 2007/493/mal: Licenční řízení Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12. srpna 2010, 
č.j. 7 As 36/2010, kterým se zamítla kasační stíţnost společnosti Rádio Posázaví s.r.o. 
proti rozsudku Městského soud v Praze, kterým byl zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 23. 
září 2008 sp. zn. 2007/493/mal, č.j. mal/6750/08 o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání společnosti M-Publicity s.r.o. (dnes Rádio Posázaví s.r.o.) s 
vyuţitím souboru technických parametrů Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW 

9-0-0 

50. 2009/821/DOL/COU: COUNTRY RADIO s.r.o.; Žádost o přidělení kmitočtu Brno 98,1 
MHz/1 kW 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. srpna 2010, 
č.j. 7 As 48/2010, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 
277/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o neudělení souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci, spočívající v přidělení souboru technických 
parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. 

10-0-0 

51. 2010/1091/sve/RTZ: RTA ZLÍN, s.r.o./RTA ZLÍN - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů - 1) změna zakladatelské listiny - předchozí souhlas; 2) 
neoznámená změna statutárního orgánu - upozornění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli RTA ZLÍN, s.r.o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci č.j. Ru/36/96 dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny v části určení sídla společnosti, dle 
podání č.j. 7899 

10-0-0 

-  Rada vydává provozovateli RTA ZLÍN, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
ţe neoznámil změnu statutárního orgánu spočívající v zániku funkce jednatele Ing. 
Jarmily Záhorové do 30 dnů ode dne zápisu změny v obchodním rejstříku a stanovuje 
lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení výzvy 

9-0-0 



52. 2010/1132/FIA/TOT: TOTALPRESS, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím družice 
- doplnění licence o hlavní jazyk televizního vysílání a výčet států, na jejichž území má 
být vysílání zcela nebo převážně směřováno, podle § 21 odst. 3 zákona 132/2010 Sb.  

-  Rada doplňuje provozovateli TOTALPRESS, s.r.o., dle podání provozovatele 
doručeného pod č.j. 8288, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci sp. zn.: 
2007/91/zem/TOT, č.j.: zem/5025/07 o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet 
států: Česká republika,Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu 
PUBLIC zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j)  

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj. 
Slovenské republiky, na jejíţ území je televizní vysílání, provozovatele TOTALPRESS, 
s.r.o., IČ 271 71 531, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: 
licence sp. zn.: 2007/91/zem/TOT, č.j.: zem/5025/07 ze dne 12. dubna 2007; doba 
platnosti licence do 14. května 2019; označení (název) programu: PUBLIC; základní 
programová specifikace: INFOTAINMENT – tematický informační kanál s prvky zábavy 
s důrazem na region; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština  

10-0-0 

53. 0828(2010): HUKU s.r.o./ETHNIC TV - televizní vysílání prostřednictvím družice - 
doplnění licence o hlavní jazyk televizního vysílání a výčet států, na jejichž území má 
být vysílání zcela nebo převážně směřováno, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.  

-  Rada doplňuje provozovateli HUKU s.r.o., dle podání provozovatele doručeného pod 
č.j. 6852 a 8289, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č.j. č.j. Fia/2793/09, 
sp. zn. 2009/400/Fia/HUK, o hlavní jazyk televizního vysílání: vietnamštinu; a výčet 
států: Česká republika, na jehoţ území je vysílání programu ETHNIC TV zcela nebo 
převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.) 

10-0-0 

54. 2010/1088/sve/FIL: FILM EUROPE, s.r.o./MUZIKA CS - televizní vysílání 
prostřednictvím družice a kabelových systémů - doplnění licence o výčet katastrálních 
území a okresů dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.  

-  Rada doplňuje provozovateli FILM EUROPE, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 
132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Fia/6525/09, sp.zn. 2009/788/Fia/FIL, 
ze dne 25.8.2009, k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání 
provozovatele doručeného pod č.j. 7876 

10-0-0 

55. 2010/1155/FIA/STV: Strakonická televize, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 
21 odst. 2 zákona č. 132/2010  

-  Rada doplňuje provozovateli Strakonická televize, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/194/04/2621 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 8. října 2010, č.j. 8556 

10-0-0 

56. 2010/1086/KOZ/INT: INTERNEXT 2000, s.r.o. - přihláška k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů 

-  Rada registruje společnost INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ: 25352288, se sídlem Vsetín, 
Palackého 166, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání: výčet katastrálních území 
a okresů: k.ú. Jasenka – 786969, Rokytnice u Vsetína – 786951, Vsetín – 786764 –; 
Krásno nad Bečvou – 776432, Poličná – 725455, Valašské Meziříčí - město – 776360, 
Karolinka - 663778 – okres Vsetín; Mařatice – 772925 - okres Uherské Hradiště; 



Melanovice u Zlína – 635987, Zlín – 635561, Otrokovice - 716731 – okres Zlín; 
programová nabídka - registrované programy: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT, ČT HD, 
Prima TV, Prima COOL, TV Barrandov, Noe TV, TV Nova, Nova Cinema, Public, Z1, 
Óčko, Nova HD, NOVA Sport, TV Beskyd, R1,STV Jednotka, STV Dvojka, STV Trojka, 
Markiza, Doma, TA3, TVJOJ, JOJ PLUS, Eurosport, , Sport 1, SPORT 5, Discovery, 
History Channel , National Geographic Channel, National Geographic Wild, Viasat 
Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Animal Planet, Fishing & Hunting, Kino CS, 
FILMBOX, FILMBOX EXTRA, Universal Channel, MGM, bebe tv, JimJam, Disney 
Channel, MTV, VH1, VIVA, Retro Music Television, LEO TV (23:00 - 04:00 ), 
Spice(23:00 - 04:00), DARING!TV (dříve XXX Xtreme) (23:00 - 04:00), Eurosport HD, 
Eurosport 2, DSF, NOVA Sport HD, FILMBOX HD, Discovery HD, Showcase, History 
Channel HD, Brava HDTV, HBO HD, HBO, HBO 2, HBO COMEDY, Cinemax, CS Film, 
DokuCS, DoQ, Spektrum, CSmini, Film+, Zone Reality, Cartoon+TCM, Extreme Sports, 
VOX, SAT1, RTL2, RTL, PR07, Polsat News, Polsat, KABEL1, Zone Romantica, Zone 
Club, TV Paprika, TV Deko, Nostalgia, CNN, AXN Scifi, AXN Crime, ARTE, 3Sat, ZDF, 
Polsko 1, Polsko 2, ORF1, ORF2, MDR, ARD, BBC Prime, BR3; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně  

10-0-0 

57. 2010/948/sve/Kon: KonekTel, a.s., IČ 15051145 - převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - nová registrace 

-  Rada registruje společnost KonekTel, a.s., IČ 15051145, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; 
územní rozsah: kabelové systémy SELF Servis, spol. s r.o. v České republice v rozsahu 
vymezeném katastrálním územím dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. a okresy dle zákona č. 
36/1960 Sb.; programová nabídka: televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, 
ČT 24, NOVA, Nova Cinema, Nova Sport, MTV, O (Óčko), Prima televize, Prima COOL, 
RTA, RTA regionální mutace, Z1, Televize Barrandov, R 1, Tv NOE, TV 7, R1 GENUS, 
Spektrum, Sport2, Minimax, LEO TV (22:00-06:00 h), CS Film, CS mini, Sport 5, 
Fashion TV, HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, MUZIKA CS, 
KINO CS, DOKU CS, FILM BOX, FILMBOX EXTRA, FILMBOX FAMILY, Ethnic TV, 
MTV Adria, Meteo TV, TV TELKA, HD Plus, MTV European, EUROPA CINEMA ; 
televizní programy zahraniční:THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, DOKU KLUB, 
Film+2, Eurosport International, Zone Romantica, Animax, HUSTLER TV (23:00-05:00 
h), DARING!TV (23:00-06:00 h), Blue Hustler (23:00-05:00 h), Zone Reality, JimJam, 
Extreme Sports Channel, Fine Living Network, The History Channel (Europe), The 
History Channel UK/HD, Universal Channel, MGM Channel Europe, Eurosport 2, MTV 
Europe, VH 1 Europe, MTV Hits, VH 1 Classic Europe, MTV2, MTV Dance, VIVA Plus, 
TV Paprika, TV Deko, Bloomberg Television, Sport1, Discovery Channel, Animal Planet, 
Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel & Living, Discovery HD Europe, 
Investigation Discovery, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, National Geographic Channel, 
Jetix, Jetix Play, Sky News, Travel Channel, Playboy TV (22:00-06:00 h), Private Spice 
(22:00-06:00 h), Nat Geo Wild, Baby TV, Viasat Explorer, Viasat History, Spice (23:00-
06:00 h), Baby TV, TVP Info, STV 1, STV 2, STV 3, TV Doma, JOJ, JOJ Plus, Musiq1, 
TV MARKÍZA, Nat Geo Music, Nat Geo Wild, National Geographic Channel HD, TV5, 
France 24, CNN International, MCM POP, MCM TOP, Bebe TV, Deutsche Welle; 
rozhlasové programy české: ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 6, 
ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo Sever, ČRo Olomouc, ČRo 4 Rádio Wave, 
ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur  

9-0-0 

58. 1164(2010): TradeTec, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím družice - podnět - 
možné porušování zákona č. 231/2001 Sb. - vysílání neregistrovaných programů 



-  Rada zahajuje s provozovatelem TradeTec, a.s., IČ: 27859355, se sídlem Ostrava, 
Mariánské Hory, Daliborova 419/11, správní řízení pro moţné porušení § 29 zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající ve vysílání neregistrovaných programů 

10-0-0 

59. 2010/1142/sve/NTV: NTV cable s.r.o. - převzaté vysílání a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna sídla a základního kapitálu, neoznámená 
změna vkladu společníka, jeho obchodního podílu a zakladatelské listiny - na vědomí, 
upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. s oznámením 
provozovatele NTV cable s.r.o. (licence Ru32/02) o změně sídla společnosti, podání č.j. 
8199 

10-0-0 

-  Rada vydává provozovateli NTV cable s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
nepoţádal předem o změnu základního kapitálu, vkladu společníka, výše jeho 
obchodního podílu a zakladatelské listiny (licence č.j. Ru/32/02); porušení § 29 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nepoţádal předem o změnu vkladu společníka 
a výše jeho obchodního podílu a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení 
změny sídla, základního kapitálu a zakladatelské listiny ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 
k této změně došlo (Rg/3/98), podání č.j. 8199 

10-0-0 

60. 0655(2010): SATT a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů - 
změna programové nabídky - oznámení  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele SATT a.s., IČ 60749105, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně programové nabídky registrace čj. Rg/10/96 
spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy české: Televize 
Barrandov, Prima COOL, SPORT2, SPORT 5; zahraniční: Animax, France 24, Travel 
Channel, DOKU KLUB, Discovery HD Europe, The History Channel HD 

10-0-0 

61. 1158(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání  

-  Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání 

10-0-0 

62. 1165(2010): FTV Prima, spol. s r.o. - Ukončení zemského analogového televizního 
vysílání v oblasti jižní Moravy a středních Čech 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové 
vysílání v lokalitách Adamov 42. kanál, Brno-Hády 55. kanál, Brno-Špilberk 55. kanál a 
Tuchoměřice 60. kanál a vydává o tom osvědčení 

10-0-0 

63. 2010/1151/RUD/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Norbit/31.7.2010 od 20:00 hodin - 
spojení 2010/978/, 2010/983, 2010/984 

-  Rada spojuje správní řízení spis. zn. 2010/978/RUD/CET a 2010/983-984/RUD/CET 
vedené pro moţné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a pro moţné porušení 
§ 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. během vysílání pořadu Norbit, resp. odvysíláním 
reklam v době vysílání pořadu Norbit, na programu Nova dne 31. července 2010 od 
20:00 hodin. Společné řízení bude nadále vedeno pod spis. zn. 2010/1151/RUD/CET.  

12-0-0 

 

64. 2010/995/RUD/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Znovuzrozená/1.8.2010/20:00 - 
reklamní odstupy 



-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené pro 
moţné porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe odvysíláním pořadu Znovuzrozená dne 1. srpna 2010 na programu Nova od 
20:00 hodin porušil povinnost nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, 
kinematografických děl a zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý 
plánovaný úsek v trvání alespoň 30 minut, neboť nebyla splněna podmínka předchozího 
upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., a zároveň Rada upozorňuje 
provozovatele CET 21 spol. s r.o. na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Znovuzrozená dne 1. srpna 2010 na programu Nova od 
20:00 hodin se dopustil porušení povinnosti nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro 
televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za 
kaţdý plánovaný úsek v trvání alespoň 30 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
od doručení upozornění. 

10-0-0 

65. 2010/221/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Miami IV. 
(8)/Přibitý/26.1.2010/17:45 - dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/221/vos/CET provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Kriminálka Miami odvysílaného dne 26. ledna 2010 od 17:45 hodin na 
programu Nova 

10-0-0 

66. 2008/275/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Hlava v oblacích/23.1.2008 - ohrožení 
vývoje - 200 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 1. září 2010 č.j. 
3 As 9/2010-65, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 
2010, č.j. 5 ca 162/2009-35, jenţ zamítl ţalobu proti správnímu rozhodnutí Rady, kterým 
byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 200.000,- Kč pro 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Hlava v oblacích dne 3. ledna 2008 od 9:25 hodin na programu Nova, který obsahoval 
scény násilí a sexu způsobilé ohrozit zejména psychický a mravní vývoj dětí a 
mladistvých, porušil povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. 

11-0-0 

67. 1179(2010): Provozovatelé převzatého vysílání s registrací - časový rozsah vysílání 
programů, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých dle § 32 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s interním materiálem a stanovuje další postup ve věci 

12-0-0 

68. 2010/1190/vav: Návrh stanoviska Rady podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., k 
otázce zamezení běžné dostupnosti škodlivého obsahu osobám mladším 18 let 

-  Rada vydává stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, k povinnosti poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání zajistit, aby audiovizuální mediální sluţba na vyţádání, 
jejíţ obsah můţe váţně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
zejména tím, ţe obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí, byly dostupné pouze 
tak, aby děti a mladiství neměli běţně moţnost obsah této audiovizuální mediální sluţby 
na vyţádání vidět nebo slyšet. 

12-0-0 

-  Rada vydává stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, k výjimce z povinnosti provozovatelů vysílání a 
převzatého vysílání nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin takové pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 



mladistvých, tj. v případech, kdy je koncovému uţivateli vysílání dostupné na základě 
písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické 
opatření, které této osobě umoţňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým. 

12-0-0 

ověřovatel:  

J. Hrubá 


