
  

Tisková zpráva z 14. zasedání, konaného ve dnech 28. 8. 2007 - 29. 8. 2007 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

- se setkala s představiteli Rady ČTÚ za účelem společného projednání některých 
koncepčních otázek týkajících se problematiky regionálního zemského digitálního 
vysílání a některých výkladových otázek týkajících se regionálního zemského digitálního 
vysílání podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a podle zákona 
o elektronických komunikacích. 
- udělila společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 27647234, licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) 
programu: GOLF CHANNEL CS;územní rozsah vysílání: kabelové systémy společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v České republice 
- udělila společností MaxiFilm & TV s.r.o,IČ 614 57 019, licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; program Da Vinci; územní rozsah 
vysílání: střední a východní Evropa - Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Makedonie, Albánie, 
Turecko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko 
- zamítla účastenství společnosti FTV Prima, spol. s r. o. ve správním řízení sp. zn. 
2007/549/had/VPJ 
- vydala provozovateli RTA VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o., souhlas ke změně licenčních 
podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
programové skladby 
- zamítla účastenství společnosti FTV Prima, spol. s r. o. ve správním řízení sp. zn. 
2007/547/had/RTZ 
- vydala provozovateli RTA Zlín s. r. o., souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby 
- zamítla účastenství společnosti FTV Prima, spol. s r. o. ve správním řízení sp. zn. 
2007/548/had/STU  
- vydala provozovateli RTA Ostrava s. r. o., souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby 
- zamítla účastenství společnosti FTV Prima, spol. s r. o. ve správním řízení sp. zn. 
2007/550/had/RTA  
- vydala provozovateli RTA JIŽNÍ ČECHY s. r. o., souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové 
skladby 
- zamítla účastenství společnosti FTV Prima, spol. s r. o. ve správním řízení sp. zn. 
2007/551/had/FAT 
- vydala provozovateli FATEM – TV, a.s., souhlas ke změně licenčních podmínek 
programu RTA Jižní Morava, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programové skladby 
- neprominula podateli Fill rádio s.r.o. zmeškání úkonu dle § 41 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, protože podatel neprokázal, že překážkou byly závažné důvody, které 
nastaly bez jeho zavinění 
- přerušila s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o. dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. řízení o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci a vyzvala ho k odstranění 
nedostatků žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí výzvy 



- zahájila s provozovatelem 108 Media, s.r.o. řízení o odejmutí licence dle § 63 odst. 2, 
písm. a) zákona č. 231/2001, neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání programu 
TV EDELWEISS ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence  
- odmítla žádost o licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů žadatele AnSat – TKR s.r.o., IČ 60914831, dle § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 
Sb., neboť žadatel neodstranil nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě 
- vzala na vědomí oznámení provozovatele United Teleshop s.r.o. v likvidaci o zrušení 
společnosti provozovatele s likvidací 
- vydala provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci, podle § 32 odst. 1 písm. r) 
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas s přerušením vysílání prostřednictvím pozemního 
vysílače 28. kanál Praha – Strahov dle žádosti 
- vzala na vědomí oznámení provozovatele United Teleshop s.r.o. v likvidaci o zrušení 
společnosti provozovatele s likvidací 
- vydala provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci,  v souladu s § 32 odst. 1 písm. r) 
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas s přerušením vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů dle žádosti 
- vydala provozovateli FRANEL MUSIC v.o.s, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 
231/2001 Sb. souhlas s přerušením vysílání v lokalitách Frýdek Místek a Frýdlant nad 
Ostravicí 
- vyzvala provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. k vyjádření, jaké technické 
překážky mu brání ve vysílání programů Local TV Bystřice nad Olší, Local TV Stará Ves, 
Lokální televize Velká Polom, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy  
- prodloužila provozovateli FATEM TV, a.s., dobu platnosti licence č. 003/98, udělené 
rozhodnutím č.j. Ru/215/97 ze dne 21. října 1997 k provozování regionálního televizního 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 12 let, tj. do 21. října 2021 
- prodloužila provozovateli TV LYRA s.r.o., dobu platnosti licence č.j. Ru/212/97 ze dne 
21. října 1997 k provozování regionálního televizního vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů o dobu 12 let, tj. do 21. října 2021 
- registrovala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) 
a písm. d) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o nové převzaté televizní programy české: O2 Info, Bílí Tygři Liberec, HC 
Lasselsberger Plzeň, HC Moeller Pardubice, HC Mountfield, HC Slavia Praha, HC Sparta 
Praha, HC Vítkovice Steel, HC Znojemští Orli, RI Okna Zlín, FILM BOX, NONSTOP 
KINO, CS Film, HBO Comedy; zahraniční: NASN (North American Sports Network), 
ESPN Classic, Extreme Sports Channel, Sport 1, Motors TV, AXN Sci-Fi, AXN Crime a 
změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území dle 
přiloženého seznamu 
- zahájila s provozovatelem Karneval Media s.r.o. řízení o udělení pokuty podle § 60 
odst. 2 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. za možné porušení § 54 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající v nevyhrazení kanálu pro bezplatný informační systém v 
Kralupech nad Vltavou 
- vzala na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 
- nařídila ústní jednání ve věci žádosti provozovatele Rádio Děčín, s.r.o., o souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v kontinuálním přebírání programu Rádia BLANÍK v časovém 
úseku 5:00 24:00 hodin  
- shledala, že provozovatel Český rozhlas odvysílal program Český rozhlas 1 
Radiožurnál v pátek 29. června 2007 v čase 5:40 - 6:00 hodin v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 



- zahájila s provozovatelem Esa-rádio, s r.o., správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Fajn radio 
odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 1. července 2007 v 8:14:35 hodin vulgarismy a 
nadávky 
- shledala, že provozovatel Esa-rádio, s.r.o., odvysílal na programu Fajn radio pořad 
Pomsta je sladká dne 30. června 2007 v 10:13:29 hodin v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Křesťanský magazín dne 15. 
července 2007 od 14:40 hodin na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
- shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Občanské judo, 
respektive reportáž Neúnavná pila, dne 21. ledna 2007 od 18:55 hodin na programu 
Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 35 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., který stanovuje provozovateli televizního 
vysílání povinnost uveřejnit odpověď, jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním 
vysílání uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti 
nebo soukromí určité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické 
osoby, a tato osoba požádá provozovatele vysílání o uveřejnění odpovědi 
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp. reportáž 
Pohlavní zneužití 14-tileté dívky, dne 19. března 2007 v 19:00 hodin na programu ČT1 v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytnutím vyžádaného 
záznamu vysílání pořadu Novinky dne 25. května 2007 od 13:00 hodin na programu O 
se mohl dopustit porušení povinnosti uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů 
nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě 
- 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 Top 10 dne 15. května 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize se mohl 
dopustit 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 
- shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Televizní noviny, resp. 
reportáž o výsledcích 1. kola prezidentských voleb ve Francii dne 23. dubna 2007 v 
19:30 hodin na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
- vzala na vědomí zprávu o analýze 1. dílu seriálu Poslední sezona vysílaného dne 20. 
října 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1 a 2. dílu téhož seriálu vysílaného dne 27. 
října 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1 provozovatele Česká televize 
- shledala, že reklamní spot www.antikoncepce.cz (mutace 1) byl odvysílán v souladu se 
zákonem č. 40/1995 Sb. 
- zahájila se společností Ahold Czech Republic, a.s., zadavatelem reklamního spotu 
ALBERT (mutace 169), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností MARK/BBDO, a.s., zpracovatelem reklamního spotu ALBERT 
(mutace 169), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno 
datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností Ahold Czech Republic, a.s., zadavatelem reklamního spotu 
ALBERT (mutace 170), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 



zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností MARK/BBDO, a.s., zpracovatelem reklamního spotu ALBERT 
(mutace 170), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno 
datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností Penny market, s.r.o., zadavatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 98), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností GB Production s.r.o., zpracovatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 98), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností Penny market, s.r.o., zadavatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 99), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností GB Production s.r.o., zpracovatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 99), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností Penny market, s.r.o., zadavatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 100), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností GB Production s.r.o., zpracovatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 100), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka konč 
- zahájila se společností Penny market, s.r.o., zadavatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 101), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností GB Production s.r.o., zpracovatelem reklamního spotu PENNY 
MARKET (mutace 101), správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně 
uvedeno datum, ke kterému nabídka končí 
- zahájila se společností HERBACOS – BOFARMA, s.r.o., zadavatelem reklamy na 
doplněk stravy LIPOVITAN, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 
1 písm. d zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním předmětné reklamy 
do vysílání programu ČT1  
- shledala, že reklamní spot na přípravek CEM-M ženšen (mutace 2) byl odvysílán v 
souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M complete (mutace 1) na 
programu Prima televize (premiérově 18. září 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 



reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M complete (mutace 2) na 
programu Nova (premiérově 17. listopadu 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M complete (mutace 3) na 
programu Prima televize (premiérově 19. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M pro kuřáky 
(mutace 1) na programu Nova (premiérově 13. listopadu 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M pro kuřáky 
(mutace 2) na programu Prima televize (premiérově 5. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M pro kuřáky 
(mutace 3) na programu Nova (premiérově 5. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M 
zdraví ženy (mutace 1) na programu Nova (9. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M 
zdraví ženy (mutace 2) na programu Nova (9. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 1) na programu Nova (9. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 2) na programu Nova (9. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 3) na programu Prima televize (23. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 4) na programu Nova (25. října 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 5) na programu Prima televize (5. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 6) na programu Nova (5. února 2007) 



- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 7) na programu Nova (6. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M 
zdraví ženy (mutace 7) na programu Nova (6. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M zdraví ženy 
(mutace 8) na programu Nova (7. února 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek CEM-M 
zdraví ženy (mutace 8) na programu Nova (7. února 2007) 
- vyzvala zadavatele reklamy, společnost Delpharmea Nutraceuticals, a.s., ke sdělení 
informací o zpracovateli reklamních spotů na preparát CEM-M 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s.,správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy - ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na 
přípravek FOLIXIL (mutace 1) na programu Prima televize a Nova (únor 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy - ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy 
na přípravek FOLIXIL (mutace 1) na programu Prima televize a Nova (únor 2006) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy - ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na 
přípravek FOLIXIL (mutace 2) na programu Prima televize a Nova (únor 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na 
přípravek FOLIXIL (mutace 2) na programu Prima televize a Nova (únor 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy - ve znění platném do 25. ledna 2006,, spočívající v odvysílání reklamy na 
přípravek FOLIXIL (mutace 3) na programu Prima televize a Nova (únor 2007) 
- zahájila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s., správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace 3) na 
programu Prima televize a Nova (únor 2007) 
 - vyzvala zadavatele reklamy na přípravek FOLIXIL společnost Delpharmea 
Nutraceuticals, a.s., ke sdělení údajů o zpracovateli reklamy 
- zastavila s provozovatelem vysílání EVROPA 2, spol. s r.o. , správní řízení podle § 66 
odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb. porušení zákazu klamavé reklamy, protože odpadl důvod řízení 
- zahájila se společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako zadavatelem reklamy „Víkend 
v Evropě za pár korun“ vysílané na programu Evropa 2 správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 



- zahájila s Jiřím Kožnarem, IČO 728 37 608, jako zpracovatelem reklamy „Víkend v 
Evropě za pár korun“ vysílané na programu Evropa 2 správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 
- zastavila s provozovatelem, Česká televize správní řízení vedené pro možné porušení 
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít v rámci pořadu Tykadlo na 
téma rová základna - ano, nebo ne? odvysílaného dne 24. dubna 2007 v čase od 16:55 
hodin na programu ČT1, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo 
- v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu spojila správní řízení ve věci 
sp. zn. 2007/484,476,477,478,479,480,481,482,483/dzu/CET zahájená pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel, 
CET 21 spol. s r.o., dopustit odvysíláním záběrů nahého chlapce v komoře na programu 
Nova ve dnech 10., 11. ,12., 13., 20., 21., 22. května 2007 v čase od 19:30 hodin v 
pořadu Televizní noviny, dne 16. května 2007 v čase od 21:20 hodin v pořadu Na vlastní 
oči a dne 20. května 2007 od 22:30 hodin v pořadu Střepiny  
- vydala provozovateli, CET 21 spol. s r.o., upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním záběrů nahého chlapce v komoře 
na programu Nova ve dnech 10., 11. ,12., 13., 20., 21., 22. května 2007 v čase od 19:30 
hodin v pořadu Televizní noviny, dne 16. května 2007 v čase od 21:20 hodin v pořadu Na 
vlastní oči a dne 20. května 2007 od 22:30 hodin v pořadu Střepiny, čím bezdůvodně 
zobrazil osobu vystavenou těžkému tělesnému a duševnímu utrpení způsobem 
snižujícím lidskou důstojnost. 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  
- v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu spojila správní řízení ve věci 
sp. zn. 2007/475,460,459,461,462,463,464,486,465/dzu/ČTV zahájená pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel, 
Česká televize dopustit odvysíláním záběrů nahého chlapce v komoře na programu ČT1 
ve dnech od 10. do 15., 18. a 21. května 2007 v čase od 19:00 hodin v pořadu Události a 
dne 20 května 2007 v čase od 13:05 hodin v pořadu Otázky Václava Moravce 
- vydala provozovateli, Česká televize, upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním záběrů nahého chlapce v komoře 
na programu ČT1 ve dnech od 10. do 15., 18. a 21. května 2007 v čase od 19:00 hodin v 
pořadu Události a dne 20. května 2007 v čase od 13:05 hodin v pořadu Otázky Václava 
Moravce, čím bezdůvodně zobrazil osobu vystavenou těžkému tělesnému a duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. 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  
- v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu spojila správní řízení ve věci 
sp. zn. 2007/485,466,467,468,469,470,471,472,473,474/dzu/FTV zahájená pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel, 
FTV Prima, spol. s r.o., dopustit odvysíláním záběrů nahého chlapce v komoře na 
programu Prima televize ve dnech 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 21. května 2007 v 
čase od 19:00 hodin v pořadu 1. zprávy a dne 17. května 2007 v čase od 21:15 hodin v 
pořadu Krimi live,  
- vydala provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním záběrů nahého chlapce v 
komoře na programu Prima televize ve dnech 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 21. 
května 2007 v čase od 19:00 hodin v pořadu 1. zprávy a dne 17. května 2007 v čase od 
21:15 hodin v pořadu Krimi live, čím bezdůvodně zobrazil osobu vystavenou těžkému 
tělesnému a duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. 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  
- udělila provozovateli, FTV Prima spol. s r.o., pokutu ve výši 3 000 000,- Kč  za porušení 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. ledna 
2007 v čase od 21:15 hodin na programu Prima televize, v rámci pořadu Top 10 
odvysílal reportáž o skupině Jackass Praha, která mohla ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. Současně uložila v souladu s ustanovením § 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 
- udělila společnosti SVUS Pharma a. s., zadavateli reklamy na přípravek MaxiCor 
(mutace 5), vysílané v době od 26. července do 13. srpna 2006 v různých denních i 
nočních časech na programech ČT1 a Prima televize pokutu ve výši 1 000 000,- Kč pro 
porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 
2006. 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 zpracovatelem reklamy, mediální agenturou MEDIAREX 
COMMUNICATIONS AND CONSULTINGS s.r.o., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve 
znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek MaxiCor 
(mutace 5), na programech Prima televize a ČT 1 v  době od 26. července do 13. srpna 
2006 v různých denních i nočních časech 
- udělila zadavateli reklamy na přípravek Preventan Akut mutace 1 , společnosti SVUS 
Pharma a. s ., vysílané opakovaně na programech Prima televize (leden až březen 2006) 
a ČT 1 (prosinec 2005), pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení í § 5d písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006. 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 zadavateli reklamy na přípravek Preventan Akut – mutace 2, společnosti SVUS 
Pharma a. s., vysílané opakovaně na programech Prima televize a ČT 1 v průběhu ledna 
2006, pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve 
znění platném do 25. ledna 2006. 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 zadavateli reklamy na přípravek Preventan QUATTRO – mutace 1, společnosti 
SVUS Pharma a. s., vysílané opakovaně na programech Prima televize a ČT 1 v 
průběhu září a října 2005 a ledna a března 2006, pokutu ve výši 200 000,- Kč pro 
porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006. 
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 zadavateli reklamy na přípravek Preventan QUATTRO Akut Junior – mutace 3, 
společnosti SVUS Pharma a. s., vysílané opakovaně na programech Prima televize v 
lednu až březnu 2006 a na programu ČT 1 v prosinci 2005, pokutu ve výši 200 000,- Kč 
pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006. 
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 zpracovateli reklamy na přípravek Preventan Akut mutace 1 , společnosti 
MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o., vysílané opakovaně na 
programech Prima televize (leden až březen 2006) a ČT 1 (prosinec 2005) pokutu ve 
výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 



25. ledna 2006. 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 zpracovateli reklamy na přípravek Preventan Akut – mutace 2, společnosti 
MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o., vysílané opakovaně na 
programech Prima televize a ČT 1 v průběhu ledna 2006, pokutu ve výši 200 000,- Kč 
pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006. 
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 zpracovateli reklamy na přípravek Preventan QUATTRO – mutace 1, 
MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o., vysílané opakovaně na 
programech Prima televize a ČT 1 v průběhu září a října 2005 a ledna a března 2006, 
pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
platném do 25. ledna 2006. 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 zpracovateli reklamy na přípravek Preventan QUATTRO Akut Junior – mutace 
3, společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o, vysílané 
opakovaně na programech Prima televize (leden až březen 2006) a ČT 1 (prosinec 
2005), pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve 
znění platném do 25. ledna 2006. 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. 2007/495-505/vav/ČTV vedené pro možné porušení § 53 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb 
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 06:07:43 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
počasí (produkt SUNAR Premium - mutace 1), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 06:26:37 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt SUNAR Premium - mutace 1), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. 
března 2007 v čase 06:36:18 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt SUNAR Premium - mutace 2), kterým nebyl identifikován sponzor 
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 17:57:17 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
počasí (produkt Real Chlorax - mutace 1), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 18:45:12 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt Bobík Milk Drink - mutace 1), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 18:54:22 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt Bobík Milk Drink - mutace 2), kterým nebyl identifikován sponzor  



- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. 
března 2007 v čase 19:30:12 hodin na programu ČT 2 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt Ovocné nápoje SIMPSONOVI - mutace 1), kterým nebyl identifikován 
sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. 
března 2007 v čase 20:02:29 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt Třiďte odpad - mutace 3), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. 
března 2007 v čase 21:21:21 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt Třiďte odpad - mutace 4), kterým nebyl identifikován sponzor 
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. 
března 2007 v čase 16:00:00 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt BeBe Brumík - mutace 1), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli Česká televize upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. 
března 2007 v čase 16:28:09 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora 
pořadu (produkt BeBe Brumík - mutace 2), kterým nebyl identifikován sponzor 
- Současně uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč 
- spojila správní řízení sp. zn. 2007/506-515/vav/FTV vedené pro možné porušení § 53 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 1. března 2007 v čase 20:00:04 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 1), kterým nebyl 
identifikován sponzor 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 1. března 2007 v čase 20:18:57 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 2), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 1. března 2007 v čase 21:07:09 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 4), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 4. března 2007 v čase 22:31:02 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 5), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 4. března 2007 v čase 23:20:04 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 6), kterým nebyl 
identifikován sponzor  



- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 7. března 2007 v čase 20:00:03 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 7), kterým nebyl 
identifikován sponzor 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 7. března 2007 v čase 20:17:04 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 8), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 7. března 2007 v čase 21:06:22 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt Apetito Dobrá kuchyně – mutace 9), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 15. března 2007 v čase 18:59:42 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora časomíry (produkt iDNES), kterým nebyl identifikován sponzor  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 28. března 2007 v čase 21:33:44 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora pořadu (produkt časopis Dieta – mutace 8), kterým nebyl 
identifikován sponzor  
- Současně uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč 
- vydala provozovateli,CET 21 spol. s r.o., upozornění na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. února 2006 v čase od 19:30 hodin na 
programu Nova v pořadu Televizní noviny odvysílal reportáž Ojedinělý krok: Tajná služba 
se pokusila ovlivnit justici obsahující celou řadu desinterpretací sdělení soudce Petra 
Nováka a z toho plynoucích dezinformací, takže v ní nebylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti. 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 
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu v Praze ze dne 27. června 2007 
č.j. 6 As 44/2006 76, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 
128/2005 38 ze dne 6.9.2005 a vrácen tomuto soudu k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
- přerušila řízení o změně některých skutečností uvedených v žádosti o licenci podle § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001, a to o převodu obchodního podílu společníka 
B.V.B. trading spol. s r.o. ve výši 60% na pana Petra Horčičku, a to z důvodu řízení o 
předběžné otázce, kterou je předběžné opatření, které jmenovaným osobám uložila 
povinnost se zdržet nakládání s obchodním podílem ve společnosti V plus P s.r.o.  
- nařídila ústní jednání ve věci žádostí FTV Prima,s.r.o., , RTV  Východní Čechy,s.r.o., 
RTA Jižní Čechy,s.r.o., RTA Ostrava,s.r.o., RTA Zlín,s.r.o. a FATEM-TV a.s. o  změnu 
vysílacích časů na sdílených kmitočtech  
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívajících ve změně licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na 
sdílených kmitočtech s RTA Východní Čechy s.r.o., RTA Jižní Čechy s.r.o., RTA Ostrava 



s.r.o., RTA Zlín s.r.o. a FATEM-TV a.s. takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený pro 
připojení programů provozovatelů s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání FATEM-
TV, a.s., RTA JIŽNÍ ČECHY s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA ZLÍN s.r.o. a 
RTA OSTRAVA s.r.o. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to 
pouze ve všední dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které 
připadají státní svátky, stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatelé regionálního 
vysílání na sdílených kmitočtech do vysílání nepřipojí. V období od 9. června 2008 do 13. 
června 2008 se FATEM-TV, a.s., RTA JIŽNÍ ČECHY s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, 
s.r.o., RTA ZLÍN s.r.o. a RTA OSTRAVA s.r.o. budou připojovat v časovém intervalu 
17:10 – 17:30 hodin, a nikoliv v časovém intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava 
vysílacích časů platí po dobu platnosti a účinnosti dohody mezi FTV Prima, spol. s r.o. a 
FATEM-TV, a.s., RTA JIŽNÍ ČECHY s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA ZLÍN 
s.r.o. a RTA OSTRAVA s.r.o. nejdéle však do 31. prosince 2010, nebude-li platnost a 
účinnost takovéto dohody prodloužena. Touto úpravou vysílacích časů není dotčena 
časově neomezená část licenčních podmínek. Po datu 31. prosince 2010, nebo dříve, 
pokud zanikne dohoda mezi FTV Prima, spol. s r.o. a FATEM-TV, a.s., RTA JIŽNÍ 
ČECHY s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA ZLÍN s.r.o. a RTA OSTRAVA s.r.o., 
a nedojde-li k další úpravě, platí ustanovení licenčních podmínek platných před 
schválením této změny  
- vydala provozovateli RTA Jižní Čechy, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na 
sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený 
pro připojení programu provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA 
JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to pouze 
ve všední dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které připadají 
státní svátky, stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatel regionálního vysílání na 
sdílených kmitočtech do vysílání nepřipojí. V uvedených časech bude vysílán program 
provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. v 
souladu s jeho platnými licenčními podmínkami včetně zákonem maximálně 
vymezeného rozsahu reklamy a teleshoppingu, tj. maximálně 180 sekund reklamy, resp. 
240 sekund při vysílání případných teleshoppingových šotů nad rámec limitu 180 sekund 
pro vysílání reklamy. V období od 9. června 2008 do 13. června 2008 se provozovatel 
regionálního vysílání bude připojovat v časovém intervalu 17:10 – 17:30 hodin, a nikoliv v 
časovém intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava vysílacích časů platí po dobu 
platnosti a účinnosti dohody mezi RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. a FTV Prima, spol. s r.o., 
nejdéle však do 31. prosince 2010, nebude-li platnost a účinnost takovéto dohody 
prodloužena. Touto úpravou vysílacích časů není dotčena časově neomezená část 
licenčních podmínek. Po datu 31. prosince 2010, nebo dříve, pokud zanikne dohoda 
mezi FTV Prima, spol. s r.o. a RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., a nedojde-li k další úpravě, platí 
ustanovení licenčních podmínek platných před schválením této změny  
- vydala provozovateli RTA ZLÍN, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený pro 
připojení programu provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA 
ZLÍN, s.r.o. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to pouze ve 
všední dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které připadají státní 
svátky, stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatel regionálního vysílání na 
sdílených kmitočtech do vysílání nepřipojí. V uvedených časech bude vysílán program 
provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA ZLÍN, s.r.o. v souladu s 
jeho platnými licenčními podmínkami včetně zákonem maximálně vymezeného rozsahu 
reklamy a teleshoppingu, tj. maximálně 180 sekund reklamy, resp. 240 sekund při 
vysílání případných teleshoppingových šotů nad rámec limitu 180 sekund pro vysílání 



reklamy. V období od 9. června 2008 do 13. června 2008 se provozovatel regionálního 
vysílání bude připojovat v časovém intervalu 17:10 – 17:30 hodin, a nikoliv v časovém 
intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava vysílacích časů platí po dobu platnosti a 
účinnosti dohody mezi RTA ZLÍN, s.r.o. a FTV Prima, spol. s r.o., nejdéle však do 31. 
prosince 2010, nebude-li platnost a účinnost takovéto dohody prodloužena. Touto 
úpravou vysílacích časů není dotčena časově neomezená část licenčních podmínek. Po 
datu 31. prosince 2010, nebo dříve, pokud zanikne dohoda mezi FTV Prima, spol. s r.o. 
a RTA ZLÍN, s.r.o., a nedojde-li k další úpravě, platí ustanovení licenčních podmínek 
platných před schválením této změny  
- vydala provozovateli RTA Východní Čechy, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na 
sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený 
pro připojení programu provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA 
VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to 
pouze ve všední dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které 
připadají státní svátky, stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatel regionálního 
vysílání na sdílených kmitočtech do vysílání nepřipojí. V uvedených časech bude vysílán 
program provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA VÝCHODNÍ 
ČECHY, s.r.o. v souladu s jeho platnými licenčními podmínkami včetně zákonem 
maximálně vymezeného rozsahu reklamy a teleshoppingu, tj. maximálně 180 sekund 
reklamy, resp. 240 sekund při vysílání případných teleshoppingových šotů nad rámec 
limitu 180 sekund pro vysílání reklamy. V období od 9. června 2008 do 13. června 2008 
se provozovatel regionálního vysílání bude připojovat v časovém intervalu 17:10 – 17:30 
hodin, a nikoliv v časovém intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava vysílacích časů 
platí po dobu platnosti a účinnosti dohody mezi RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. a FTV 
Prima, spol. s r.o., nejdéle však do 31. prosince 2010, nebude-li platnost a účinnost 
takovéto dohody prodloužena. Touto úpravou vysílacích časů není dotčena časově 
neomezená část licenčních podmínek. Po datu 31. prosince 2010, nebo dříve, pokud 
zanikne dohoda mezi FTV Prima, spol. s r.o. a RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., a 
nedojde-li k další úpravě, platí ustanovení licenčních podmínek platných před schválením 
této změny  
- vydala provozovateli FATEM-TV, a.s. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený pro 
připojení programu provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání FATEM-
TV, a.s. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to pouze ve všední 
dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které připadají státní svátky, 
stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatel regionálního vysílání na sdílených 
kmitočtech do vysílání nepřipojí. V uvedených časech bude vysílán program 
provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání FATEM-TV, a.s. v souladu s 
jeho platnými licenčními podmínkami včetně zákonem maximálně vymezeného rozsahu 
reklamy a teleshoppingu, tj. maximálně 180 sekund reklamy, resp. 240 sekund při 
vysílání případných teleshoppingových šotů nad rámec limitu 180 sekund pro vysílání 
reklamy. V období od 9. června 2008 do 13. června 2008 se provozovatel regionálního 
vysílání bude připojovat v časovém intervalu 17:10 – 17:30 hodin, a nikoliv v časovém 
intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava vysílacích časů platí po dobu platnosti a 
účinnosti dohody mezi FATEM-TV, a.s. a FTV Prima, spol. s r.o., nejdéle však do 31. 
prosince 2010, nebude-li platnost a účinnost takovéto dohody prodloužena. Touto 
úpravou vysílacích časů není dotčena časově neomezená část licenčních podmínek. Po 
datu 31. prosince 2010, nebo dříve, pokud zanikne dohoda mezi FTV Prima, spol. s r.o. 
a FATEM-TV, a.s., a nedojde-li k další úpravě, platí ustanovení licenčních podmínek 
platných před schválením této změny  



- vydala provozovateli RTA OSTRAVA, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených 
v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., takto: Jako denní vysílací čas vyhrazený pro 
připojení programu provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA 
OSTRAVA, s.r.o. se určuje následující časový interval: 17:40 – 18:00 hod, a to pouze ve 
všední dny, tj. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Ve dnech, na které připadají státní 
svátky, stejně jako v sobotu a v neděli, se provozovatel regionálního vysílání na 
sdílených kmitočtech do vysílání nepřipojí. V uvedených časech bude vysílán program 
provozovatele s licencí k regionálnímu televiznímu vysílání RTA OSTRAVA, s.r.o. v 
souladu s jeho platnými licenčními podmínkami včetně zákonem maximálně 
vymezeného rozsahu reklamy a teleshoppingu, tj. maximálně 180 sekund reklamy, resp. 
240 sekund při vysílání případných teleshoppingových šotů nad rámec limitu 180 sekund 
pro vysílání reklamy. V období od 9. června 2008 do 13. června 2008 se provozovatel 
regionálního vysílání bude připojovat v časovém intervalu 17:10 – 17:30 hodin, a nikoliv v 
časovém intervalu 17:40 – 18:00 hodin Tato úprava vysílacích časů platí po dobu 
platnosti a účinnosti dohody mezi RTA OSTRAVA, s.r.o. a FTV Prima, spol. s r.o., 
nejdéle však do 31. prosince 2010, nebude-li platnost a účinnost takovéto dohody 
prodloužena. Touto úpravou vysílacích časů není dotčena časově neomezená část 
licenčních podmínek. Po datu 31. prosince 2010, nebo dříve, pokud zanikne dohoda 
mezi FTV Prima, spol. s r.o. a RTA OSTRAVA, s.r.o., a nedojde-li k další úpravě, platí 
ustanovení licenčních podmínek platných před schválením této změny  
- zahájila s provozovatelem REGION MEDIA s.r.o. řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. r) ve spojení s § 60 odst. 3 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že nejméně v době od 28. srpna 2007 do 29. srpna 2007 
nepožádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání z jiných důvodů než 
uvedených v § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb.  
- vyslovila souhlas s přerušením vysílání programu 24.cz provozovatele REGION MEDIA 
s.r.o. od 1. září 2007 dle žádosti 
 - rozhodla na základě seznámení s podněty analyzovat pořady: 
 Zadavatel televizní reklamy Vodafone Czech Republic a. s./nespecifikovaný televizní 
program; reklama Vodafone „Neomezeně“ bez specifikace dne nebo času vysílání 
 Česká televize/ČT1; dvoudílný dokumentární pořad Rozkoš bez rizika z cyklu Ženy 
na přelomu tisíciletí dne 24. a 31. července 2007 
 CET 21 spol. s r. o. /Nova; reportáž Vozíčkářka nesměla do lázní, cizincům se nelíbili 
psi v pořadu Televizní noviny dne 16. července 2007 
 CET 21 spol. s r. o. /Nova; díl seriálu Kriminálka Las Vegas dne 30. července 2007 
 CET 21 spol. s r. o./Nova; reportáž Cirkus na kolečkách v pořadu Na vlastní oči dne 
20. června 2007 
 Česká televize/ČT1; třetí příběh v pořadu Pošta pro tebe dne 20. června 2007 a 
upoutávky na něj 
 Česká televize/ČT1; reportáž Zdroj čisté energie jako výnosný obchod v pořadu 
Reportéři ČT dne 23. července 2007 
 Česká televize/ČT1; pořad Hříchy pro diváky detektivek dne 12. srpna 2007 
 Česká televize/ČT2; pořad Mýty a fakta historie: Jorge Gaitan z cyklu Politické vraždy 
dne 12. srpna 2007 
 Česká televize/ČT1; reportáž Billboardy Drážní inspekce porušují zákon v pořadu 
Události v regionech dne 19. července 2007 
 Česká televize/ČT1; reklamy na nezdravé sladkosti v okolí Večerníčku bez 
specifikace dne nebo času vysílání 



 CET 21 spol. s r. o./Nova; pořad Kriminálka Las Vegas bez specifikace dne nebo 
času vysílání 
 HELLAX spol. s r. o./HELAX; upoutávka na pořad Sexeso bez specifikace dne 
vysílání 
 CET 21 spol. s r. o./Nova a Česká televize/ČT1; reklama O2 s nevýrazným textovým 
titulkem dne 24. srpna 2007 (Nova) a 26. srpna 2007 (ČT1) večer 

  
  
  
V Praze dne 30. srpna 2007 
  
  
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 811 826 
 


