
Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 20. 5. 2008 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

- projednala stav licenčního řízení na kmitočet Benešov Kozmice 89,3 MHz/5 kW. 
Konstatovala, že s ohledem na probíhající soudní řízení týkající se exekuce na majetek 
jednoho z uchazečů o licenci doposud nemohla ukončit hodnocení a srovnání 
ekonomické připravenosti žadatelů o licenci, jak ukládá zákon 231/2001 Sb. Aby mohla 
Rada vyhovět zákonným požadavkům na licenční řízení, byla nucena odložit ukončení 
hodnocení zákonných kritérií a rozhodnutí do vyřešení sporu o nařízení exekuce 
soudem 
Rozdílné stanovisko Jiřího Šenkýře a Jana Kostrhuna k bodu č. 3 – 10. zasedání 2008: 

 
Neshledáváme důvod, aby Rada ještě odkládala rozhodnutí o udělení licence Benešov 
– Kozmice 89,3 MHz a to z důvodu řešení obchodního sporu dvou žadatelů o licenci.  
 
-  udělila společnosti Broadcast Media s. r. o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 
Plzeň centrum 97,5 MHz/100 W pro program Radio Beat na dobu 8 let, žádosti 
ostatních žadatelů zamítla  
-  registrovala provozovateli FORCOM NET, s. r. o. dle 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
televizních programů: české: CS Film, Film+, HBO 2, HBO Comedy, Nova Cinema; 
zahraniční: EUROSPORT 2, Extreme Sports Channel, JimJam, MGM – Channel 
Central Europe, Sport 1, TV Paprika, TV Deko, Zone Club a Hustler TV s časovým 
rozsahem vysílání 23:00 – 05:00 h; územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření o 
kabelové systémy v katastrálních územích Orlová, Velká Bystřice, Olomouc-město, 
Nová Ulice, Nový Svět u Olomouce, Nové Sady u Olomouce, Hodolany, Klášterní 
Hradisko, Holice u Olomouce, Neředín, Řepčín, Hejčín, Lazce, Povel, Slavonín, Krnov-
Horní Předměstí, Opavské Předměstí, Krásné Loučky  
-  registrovala provozovateli BKS Capital Partners a. s., změny v přihlášce k registraci 
dle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření 
územního rozsahu vysílání o katastrální území Břeclav (okres Břeclav), Velké Meziříčí 
(okres Žďár nad Sázavou) a v registraci 1) nových převzatých českých televizních 
programů - HBO Comedy, Spektrum; 2) nových převzatých zahraničních televizních 
programů - Blue Hustler (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00 h), Spice (časový rozsah 
vysílání 22:00 - 06:00 h), XXX X-treme (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00 h), XXL 
(časový rozsah vysílání 22:30 - 05:00 h), Animal Planet, AB Moteurs, AXN, AXN Crime, 
AXN Sci-Fi, Bebe TV, Club Channel (Pan-European), Discovery Sci-Trek, Discovery 
Adventure, Discovery Travel, Discovery Civilisation, Discovery Channel, ESPN Classic 
Sport UK, Eurosport International, Eurosport 2, Extreme Sports Channel, Fashion - TV, 
JimJam (Faze TV), The Hallmark Entertainment Network (Czech and Slovak) Channel, 
JETIX (Fox Kids), KIDSCO, MCM Top, MCM Pop, MGM Channel Central Europe, 
Moooby TV, MTV2, MTV Extra, Nat Geo Wild (Europe), National Geographic Channel, 
TV Deko, TV 5, Viasat History, VH 1 Export, Zone Reality TV, Zone Reality TV Extra, 
Zone Romantica, Zone Club, Zone Horror, Zone Thriller, Zone Europa, Boomerang, TV 
Paprika, Sport1, Animax (původní název Anime + )  
-  prodloužila provozovateli PODA s. r. o. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, lhůtu k odstranění vad oznámení změny skutečností uváděných 
v přihlášce o registraci o 30 dnů 
-  vydala provozovateli 4S PRODUCTION, a. s., upozornění na porušení licenčních 
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím č. j. Ru/137/01, ve znění 



pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že na programu Expres radio dne 17. ledna 
2008 v čase 12:00 hodin neodvysílal zpravodajskou relaci  
-  zastavila správní řízení vedené s provozovatelem 4S PRODUCTION, a. s., pro možné 
porušení licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím č. j. 
Ru/137/01, ve znění pozdějších změn, neboť nebylo prokázáno, že došlo k porušení 
licenčních podmínek, kterého se měl dopustit tím, že na programu Expres radio ve 
dnech 17. a 19. ledna 2008 nedodržel stanovený podíl domácí hudební tvorby na 
celkovém hudebním vysílání a tím odpadl důvod správního řízení 
-  vzala na vědomí vyjádření provozovatele Londa, a. s. k doručenému upozornění za 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Sexy šance dne 18. dubna 2008 od 01:10 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Sexy šance dne 18. dubna 2008 od 01:10 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost zajistit, aby obsah sponzorovaného pořadu nemohl být ovlivněn 
sponzorem  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost zajistit, aby obsah sponzorovaného pořadu nemohl být ovlivněn 
sponzorem  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na programu Prima televize 
mohl porušit povinnost zabezpečit, aby obsah sponzorovaných pořadů nepropagoval 
prodej služeb sponzora, zejména tím, že by v těchto pořadech byly jejich výrobky či 
služby zvláště zmiňovány 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Volejte věštce dne 18. dubna 2008 od 01:50 hodin na programu 
Prima televize mohl porušit povinnost zajistit, aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního 
vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé 
po celou dobu vysílání 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Boží 
duha dne 4. května 2008 od 20:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit 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 
-  zahájila 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 pořadem Televizní noviny, 
respektive reportáží o draftování autobusu, dne 17. dubna 2008 od 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 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Ro(c)k 
podvraťáků dne 3. května 2008 od 20:00 hodin na programu Nova se mohl dopustit 
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 
 - vydala provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Ro(c)k podvraťáků dne 3. května 2008 od 20:00 hodin na programu 
Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které 
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného 
kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22. 00 hodin do 06. 
00 hodin druhého dne 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Události, respektive 
reportáží o happeningu odpůrců ru, dne 23. dubna 2008 od 19:00 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Víkend, respektive reportáže o válce ve Vietnamu, dne 28. dubna 2008 od 21:00 hodin 
na programu Nova se mohl dopustit 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 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Odložené případy dne 28. dubna 2008 od 16:05 hodin na programu Nova se mohl 
dopustit 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 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Já, mé druhé já a Irena dne 26. dubna 2008 od 20:00 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit 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 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Já, mé druhé já a Irena dne 26. dubna 2008 od 20:00 hodin na 
programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž 
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22. 00 hodin do 06. 00 hodin druhého dne  
-  zahájila 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, respektive reportáže Konkurzní skandály pokračují, dne 24. dubna 2008 od 



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 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Velmi křehké vztahy dne 22. dubna 2008 od 20:00 hodin na programu Prima televize, v 
jehož rámci byla zřetelně prezentována společnost Lidl, se mohl dopustit porušení 
zákazu skryté reklamy, tj. takové reklamy, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o 
reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena 
-  vydala provozovateli LOCAL TV Plus, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci ze dne 11. dubna 2008, dle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu a změně programové 
skladby 
-  vydala provozovateli První zpravodajská a. s. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci programu Z1, spočívající ve změně programového 
schématu v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to do doby, 
dokud nebude programem Z1 pokrývat na území ČR 70% populace dle harmonogramu 
stanoveného Technickým plánem přechodu  
-  vydala provozovateli První zpravodajská a. s. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci programu Z1, spočívající ve změně programového 
schématu v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., po dobu, po kterou 
bude platit změna licenčních podmínek pro provozování programu Z1 prostřednictvím 
DVB-T  
-  udělila účastníku řízení společnosti Young&Rubicam Vienna GmbH pokutu dle § 8a 
odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. ve výši 20 000,- Kč pro porušení podmínek 
stanovených pro obsah reklamy v § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustil tím, že zpracoval reklamní spot Hervis Sports (mutace 8), ve kterém nebylo 
jednoznačně uvedeno datum, ke kterému končí speciální nabídka v něm uvedená. 
Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení 
ve výši 1 000,- Kč 
-  udělila účastníku řízení společnosti Young&Rubicam Vienna GmbH pokutu dle § 8a 
odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. ve výši 20 000,- Kč pro porušení podmínek 
stanovených pro obsah reklamy v § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustil tím, že zpracoval reklamní spot Hervis Sports (mutace 9), ve kterém nebylo 
jednoznačně uvedeno datum, ke kterému končí speciální nabídka v něm uvedená. 
Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení 
ve výši 1 000,- Kč 
-  spojila správní řízení sp. zn. 2007/533-535/had/FTV vedené pro porušení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. a udělila zadavateli reklamy společnosti T-Mobile Czech 
Republic a. s., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. ve výši 150 000,- 
Kč, protože zadal reklamu na produkt Cestovatel (mutace1, 2 a 3), vysílané na 
programech, Nova a Prima televize, která je klamavá. Současně uložila účastníkovi 
řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  zahájila se společností Saatchi & Saatchi jak zpracovatelem reklamy na produkt 
Cestovatel (mutace 1) vysílané v lednu 2007 na programech ČT 1, Nova a Prima 
televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb 
-  zahájila se společností Saatchi & Saatchi jak zpracovatelem reklamy na produkt 
Cestovatel (mutace 2) vysílané v lednu 2007 na programech ČT 1, Nova a Prima 



televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb 
-  zahájila se společností Saatch & Saatchi jak zpracovatelem reklamy na produkt 
Cestovatel (mutace 3) vysílané v lednu 2007 na programech ČT 1, Nova a Prima 
televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb 
-  udělila provozovateli, CET 21 spol. s r. o., pokutu ve výši 400 000,- Kč, pro porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže Vymýtání mýta v rámci 
pořadu Na vlastní oči, odvysílaného dne 29. listopadu 2006 od 22. 05 hodin na 
programu Nova se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména 
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana 
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském život Současně 
uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  
-  zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení pro možné porušení 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., který stanovila 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, ke kterému mohlo dojít odvysíláním 
pořadu Top 10 dne 15. května 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize se mohl 
dopustit porušení, neboť se ve správním řízením porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod správního řízení  
-  zve Mgr. Petra Štěpánka k podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 správního řádu ve věci 
jeho stížnosti na televizní vysílání provozovatele Česká televize 
-  vzala na vědomí právní názor k otázce poskytování finanční podpory provozovatelům 
vysílání ze strany orgánů místní samosprávy  
-  vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 238/2007-71, ze dne 
27. března 2008, kterým byla odmítnuta žaloba Regionální televize DAKR s. r. o. na 
zrušení usnesení Rady o vydání upozornění na porušení licenčních podmínek 
-  vzala na vědomí usnesení Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 252/2007-88, ze dne 
27. března 2008, kterým byla odmítnuta žaloba Regionální televize DAKR s. r. o., TV 
Lyra, s. r. o., GENUS TV, a. s., TV Vřídlo, s. r. o., ZAK TV s. r. o., TV MORAVA s. r. o. 
na zrušení usnesení Rady o vydání upozornění na porušení licenčních podmínek 
-  vzala na vědomí rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2008 č. j. 9 Ca 
392/2007-41 (2006/566/had/WAL), 9 Ca 393/2007-40 (2006/234/kov/WAL), 9 Ca 
394/2007-40 (2006/235/kov/WAL), 9 Ca 398/2007-39 (2006/455/had/WAL), 9 Ca 
391/2007-40 (2006/449/had/WAL) a 9 Ca 405/2007-33 (2006/594/had/WAL, 
2006/591/had/WAL) a 9 Ca 406/2007-37 (2006/244/kov/WAL, 2006/243/kov/WAL, 
2006/245/kov/WAL, 2006/571/had/WAL) vydaných Městským soudem v Praze dne 9. 
dubna  
-  podala proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2008, č. j. 10 Ca 
370/2007 – 10 Ca 373/2007, 10 Ca 367/2007-61, a 5 Ca 365/2007- 58, 5 Ca 368/2007-
63, 5 Ca 364/2007-63 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
-  vzala na vědomí usnesení Městského soudu v Praze, který se odmítá žaloba FTV 
Prima, spol. s r. o. proti upozornění Rady na porušení § 53 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb.  
-  neudělila provozovateli vysílání, Frekvence 1, a. s., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licence dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně licenčních podmínek, jejichž podstatou je rozšíření zpravodajství 
lokálním odpojováním 



 
V Praze dne 21. 5. 2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 826 


