
 1 

Tisková zpráva ze 3. zasedání, konaného ve dnech 12 . 2. 2008 - 14. 2. 2008 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
-  zvolila předsedou Rady Václava Žáka a místopředsedy Rady Alenu Mackovou, Jiřího 
Šenkýře a Daniela Nováka 
-  zahájila projednávání Výroční zprávy za rok 2007  
- udělila společnosti Mina Media s.r.o., IČ 281 88 811, licenci k provozování televizního 
vysílání programu MTV Adria šířeného prostřednictvím družice; územní rozsah vysílání: 
Republika Slovinsko, Chorvatská republika, Republika Srbsko, Republika Bosna a 
Hercegovina, Republika Černá hora, Republika Makedonie, Albánská republika, Česká 
republika, Slovenská republika, Bulharsko 
- neudělila provozovateli RADIO METUJE s.r.o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu HRADEC KRÁLOVÉ 87,6 MHz/200 W 
z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
- neudělila provozovateli MEDIA Party spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava 101,1 
MHz/250 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Rádio OK 
- udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
Valašské Meziříčí 96,3 MHz/100 W z Byniny na Štěpánov podle § 20 odst. 4 a § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS – FM 
- udělila provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
Žďár nad Sázavou 101,5 MHz/200 W ze silo na vodárna podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program EVROPA 2 
- vydala provozovateli Pražské inforádio, s.r.o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/117/04 k provozování 
rozhlasového vysílání programu RADIO HEY Praha prostřednictvím pozemních 
vysílačů o dobu 8 let, tj. do 16. července 2018  
- vydala provozovateli Star Promotion, s.r.o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/116/04 k provozování 
rozhlasového vysílání programu RADIO HEY Brno prostřednictvím pozemních vysílačů 
o dobu 8 let, tj. do 27. června 2018  
- vydala provozovateli FAJRONT BS, s.r.o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/120/02 k provozování rozhlasového 
vysílání programu Radio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 7. 
července 2018  
- vydala provozovateli FAJRONT BS, s.r.o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/108/05 k provozování rozhlasového 
vysílání programu Radio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 17. 
června 2018  
- udělila provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající převodu 
obchodních podílů ve společnosti a s tím související změnou způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a 
seznamu společníků  
- zastavila s provozovatelem Rádio Děčín s.r.o. správní řízení o změně licenčních 
podmínek pro nezaplacení správního poplatku dle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb. 
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- zastavila s žadatelem JOE media s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb. o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Tábor 101,8 MHz / 1 
kW, neboť žadatel vzal svou žádost zpět  
- zastavila s žadatelem Simple Media s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb. o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Tábor 
101,8 MHz / 1 kW, neboť žadatel vzal svou žádost zpět  
- odmítla žádost společnosti Agentura TRS s.r.o. dle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů Tábor 101,8 MHz / 1 kW 
- vzala na vědomí informaci o nařízení konání veřejného slyšení na den 26. února 2008 
v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Tábor 101,8 MHz / 1 kW 
- vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W se 
lhůtou pro doručení žádostí do 3. března 2008 do 19.00 hod.  
- vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava Hosov 101,1 MHz / 250 W se 
lhůtou pro doručení žádostí do 3. března 2008 do 19. 00 hod. 
- seznámila se s aktuální situací v licenčním řízení s využitím souboru technických 
parametrů Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW a konstatovala, že dosud nelze u všech 
účastníků vyhodnotit zákonná kriteria 
- 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 provozovateli regionálního televizního vysílání GENUS 
TV a.s., Regionální televize DAKR, s.r.o., TV LYRA s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV 
Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o. podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli TV Vřídlo, 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., podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli GENUS 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. podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli TV LYRA, 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. podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli TV MORAVA, 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., podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli Regionální televize DAKR, 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. podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli ZAK TV, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
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spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., podle obsahově shodných žádostí  
- vydala provozovateli Česká programová společnost spol. s r.o. souhlas se změnou 
zakladatelské listiny dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
v novém znění článku X. (Jednatel)  
- vydala provozovateli MAKRO, spol. s r.o. souhlas s přerušením vysílání programu 
MAKRO dle § 32 odst. 1 písm. r) zákona 231/2001 Sb. na jeden rok z důvodu 
nefunkčnosti počítačů  
- vydala provozovateli AMOS a.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7) a v přihlášce k registraci dle § 29 odst. 1 a) a 
b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 100% akcií na jméno na jediného 
akcionáře společnost BKS Capital Partners, a.s. 
- registrovala provozovateli AQUA, 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: HBO Comedy, PUBLIC TV, NONSTOP KINO HD, Nova 
Cinema, TV R1, TV LEO 1 (22:00 – 06:00 h) a změnu územního rozsahu vysílání 
spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Šumperk a vzala na vědomí oznámení 
provozovatele o změně člena dozorčí rady dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
- registrovala provozovateli TKR Jašek, s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT 4 Sport, ČT 24, FILM 
BOX, Film+, MeteoTV, NONSTOP KINO, NOSTALGIE, Nova Cinema, PUBLIC TV, 
RTA ZLÍN, Tv NOE, NAUTIK TV, FUN ONE STATION, zahraniční: 3sat, Animax, AB 
Moteurs, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Bebe TV, Blue Hustler (22:00 – 06:00 h), Boomerang, 
CCTV 9, DELUXE MUSIC, Deutsche Welle, ESPN, ETV - medicus, EuroNews, Extreme 
sports channel, HUSTLER TV (22:00 – 06:00 h), Jetix Play, JimJam, MEZZO, MGM 
Channel Central Europe, Mooby TV, MUSIC BOX, N24, NASN (North American Sports 
Network), NTV (NTB), ORF 1, ORF 2, ORF Sport Plus, Pervyj kanal Worldwide, RAI 
DUE, RAI TRE, Ring TV, SPICE (23:00 – 04:00 h), Sport 1, Super RTL, TA3, TERRA 
NOVA, TVE 1, TVE 2, TV Deko, TVN, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, VH 
1 Europe, packet VOOM HD: Ultra HD, Rush HD, Equator HD, Gallery HD, Gameplay 
HD, Treasure HD, Rave HD, XXL (22:00 – 06:00 h), XXX XTREME (22:00 – 06:00 h), 
Zone Club, Zone Fantasy, Zone Horror, Zone Reality, Zone Romantica, rozhlasové 
české: Expres radio, RADIO 1, B B C, RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY, ROCK MAX, 
Rádio OK, RÁDIO KROKODÝL, Oldies rádio Olympic, Radio Bonton, RADIO ČAS – 
FM, Classic FM, ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 6, ČRo 7 – Radio Praha, ČRo – Leonardo, 
ČRo D-Dur, ČRo Brno, Český rozhlas Regina „Vaše pražské rádio“, ČRo Rádio Česko 
a vzala na vědomí oznámení provozovatele o změně účastnických zásuvek  
- registrovala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) 
zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové 
převzaté programy: MTV Base, MTV Dance, MTV2, VH1 Europe, VH1 Classic, 
MUSICBOX, TV Deko, TV Paprika, Zone Club, Fashion TV, E! Entertainment, JimJam  
- zastavila s provozovatelem TELTO, spol. s r.o. správní řízení dle § 5 odst. 4 zákona č. 
634/2004 Sb. z důvodu nezaplacení správního poplatku ve lhůtě  
- shledala, že provozovatel Český rozhlas odvysílal pořad Dnešní noviny na programu 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál dne 14. listopadu 2007 v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 
- zahájila s provozovatelem Eldoradio, s.r.o., správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že nezařadil ve dnech 17. 
a 18. ledna 2008 na programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY do vysílání programové 
prvky stanovené licencí a nedodržel hudební formát 



 4 

- zahájila s provozovatelem Rádio Děčín, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
nedodržení licenčních podmínek, a to vysílacího schématu, kterého se mohl dopustit 
17. – 18. ledna 2008 od 20:00 do 20:00 hodin na programu RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ 
ČECHY  
- zahájila s provozovatelem Rádio Děčín, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
na programu RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY neidentifikoval rozhlasový program 
alespoň jedenkrát za hodinu 
- vzala na vědomí informaci provozovatele BBC Radiocom (Praha), s r.o. o aktuálním 
zařazení pořadů, souvisejících s významnou událostí - volbou prezidenta České 
republiky - dne 8. února 2008 od 10:59:32 do 11:59:32 hodin, od 15:59:32 do 17:59:32 
hodin některé anglické pořady nahradil převzatými pořady Českého rozhlasu  
- vzala na vědomí problematiku nového formátu Českého rozhlasu 1-Radiožurnálu 
včetně názoru ředitelky Českého rozhlasu 1-Radiožurnálu Barbory Tachecí ze dne 12. 
ledna 2008 
- vzala na vědomí sdělení postoje Rady Českého rozhlasu ke stížnostem na nový 
formát Českého rozhlasu 1-Radiožurnálu ze dne 23. ledna 2008 
- vzala na vědomí žádost provozovatele ESA-rádio, s.r.o., o neveřejné ústní jednání ve 
věci vydaného upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., na porušení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., spis.zn. 2007/821/val/ESA a této žádosti 
nevyhověla 
- ve věci správního řízení spis. zn. 2007/867/val/HEL zahájeného s provozovatelem 
HELLAX spol. s r.o. pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající v odvysílání upoutávky na pořad Sexeso na programu HELAX ve dnech 13.-
14. srpna 2007 mezi 06:00 – 22:00 hodinou, změnila právní kvalifikaci skutku na možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním upoutávky 
na pořad Sexeso na programu HELAX ve dnech 13.-14. srpna 2007 mezi 06:00 – 22:00 
hodinou mohlo dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a 
mladistvých 
- zahájila s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál zařadil do pořadu Design, architektura, 
stavebnictví dne 10. ledna 2008 v čase 22:05 hodin skrytou reklamu na společnost 
Mediteránia 
- zahájila se společností Young & Rubicam Vienna GmbH jako zpracovatelem reklamy 
HERVIS SPORTS (mutace 8), která byla vysílána premiérově 11. července 2007 v 
08:05:03 hodin na programu Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. 
- zahájila se společností Young & Rubicam Vienna GmbH jako zpracovatelem reklamy 
HERVIS SPORTS (mutace 9), která byla vysílána premiérově 11. července 2007 v 
19:27:06 hodin na programu Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. 
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 5. 
prosince 2007 překročil povolený denní limit reklamy  
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 8. 
prosince 2007 v časovém rozmezí 19:00 hodin – 20:00 hodin překročil povolený 
hodinový limit reklamy  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
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Dobré ráno dne 24. ledna 2008 na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti 
nezařazovat do vysílání skrytou reklamu  
- odložila podnět na odvysílání reklamy o ceně piva Prazdroj, neboť předmětná reklama 
nebyla ve vysílání zjištěna 
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, resp. 
reportáže o používaní armádní letky ústavními činiteli dne 6. ledna 2008 od 19:15 hodin 
na programu ČT1, se mohl provozovatel televizního vysílání dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti 
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp. reportáž Evy 
Pláničkové o stavbě nového kongresového centra ve Slovinsku v souvislosti 
s chystaným předsednictvím v EU dne 29. prosince 2007 od 19:00 hodin na programu 
ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 1. 
zprávy, respektive reportáže o soutěži Vesnice roku, dne 14. srpna 2007 od 19:00 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní 
a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
- 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 
Odpolední Televizní noviny dne 30. ledna 2008 v 17:00 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 Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Klub 
rváčů, dne 24. ledna 2008 v 23:20 hodin na programu ČT 2 se mohl dopustit porušení 
zákazu pořadů, které obsahují podprahové sdělení  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 26. listopadu 2007 ve 21:10 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 26. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 27. listopadu 2007 v 00:45 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva dne 27. listopadu 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
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- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 27. listopadu 2007 ve 23:50 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 27. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel dne 29. listopadu 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel dne 29. listopadu 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 30. listopadu 2007 v 00:30 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 30. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu  
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Finále vysílaného 
dne 1. prosince 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV 
Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 22. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 22. října 2007 ve 22:25 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 23. října 2007 v 21:15 hodin na 
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programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 23. října 2007 ve 23:55 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 24. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 24. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 24. října 2007 ve 22:05 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 25. října 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 25. října 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 25. října 2007 ve 22:50 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 26. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 26. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
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- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 26. října 2007 ve 23:20 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 27. října 2007 ve 20:00 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 27. října 2007 ve 20:00 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, uváděného v programové nabídce dne 
27. října 2007, reálně vysílaného následujícího dne v 01:05 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 28. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 28. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a 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 § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajisti, aby vysílané pořady 
nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo 
příslušnosti k určité skupině obyvatelstva  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 29. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
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televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 29. října 2007 ve 22:25 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 29. října 2007 ve 22:25 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 30. října 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 30. října 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 30. října 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 30. října 2007 ve 23:55 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 31. října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 31 října 2007 v 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 31. října ve 22:05 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV 
Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 1. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
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- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 1. listopadu ve 23:50 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 2. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 2. listopadu ve 23:20 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 3. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 3. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
uváděného v programové nabídce dne 3. listopadu 2007, reálně vysílaného následující 
den v 00:40 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 4. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 5. listopadu 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 5. listopadu 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 5. listopadu 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti 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  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 5. listopadu 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky 
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- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 5. listopadu 2007 ve 22:25 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 6. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 6. listopadu 2007 ve 23:55 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 7. listopadu 2007 v 21:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 7. listopadu ve 22:05 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 8. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 8. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 8. listopadu 2007 ve 23:50 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 9. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 9. listopadu 2007 ve 23:20 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 



 12 

teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 10. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 10. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 10. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti 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  
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
uváděného v programové nabídce dne 10. listopadu 2007, reálně vysílaného následující 
den v 00:25 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, dne 11. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného dne 
12. listopadu v 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. 
s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 12. listopadu 2007 ve 22:20 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 12. listopadu 2007 ve 23:55 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování, dne 13. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 13. listopadu ve 23:55 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 
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- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného dne 
14. listopadu v 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. 
s r. o. 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 14. listopadu 2007 ve 22:20 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 14. listopadu 2007 ve 23:50 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 15. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 15. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 15. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti 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 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 15. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 15. listopadu 2007 ve 23:50 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 16. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, 
vysílaného dne 16. listopadu ve 23:20 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 
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-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, vysílaného 
dne 17. listopadu ve 20:00 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, uváděného v programové nabídce dne 
17. listopadu 2007, reálně vysílaného následujícího dne v 00:40 hodin na programu 
Prima televize, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 18. listopadu 2007 ve 22:20 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného dne 
19. listopadu v 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. 
s r. o.  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 19. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 19. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 19. listopadu 2007 ve 23:55 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného dne 
20. listopadu ve 21:15 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 20. listopadu 2007 ve 23:55 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 21. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 21. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
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byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 21. listopadu 2007 ve 23:55 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 22. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit odvysílání skryté reklamy 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva, dne 22. listopadu 2007 v 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 22. listopadu 2007 ve 23:50 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 23. listopadu 2007 ve 22:10 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 23. listopadu 2007 ve 23:20 hodin 
na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 24. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a 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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, uváděného v programové nabídce dne 
24. listopadu 2007, reálně vysílaného následujícího dne v 00:50 hodin na programu 
Prima televize, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu 
-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného dne 
25. listopadu ve 22:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
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-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 168 
hodin, resp. reportáže o rozhovoru s Barborou Tachecí v Dobrém ránu, dne 20. ledna 
2008 od 21:25 hodin na programu ČT1, se mohl dopustit 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 Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 100 
000 dolarů na slunci dne 21. ledna 2008 od 16:30 hodin na programu ČT2 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčení 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, resp. reportáže o připravovaném protestním pochodu Plzní dne 8. ledna 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 
-  postoupila Úřadu pro ochranu osobních údajů k případnému řešení z hlediska jeho 
zákonné pravomoci věc odvysílání osobních údajů svolavatele protestního pochodu 
Plzní v pořadu Televizní noviny dne 8. ledna 2008 od 19:30 hodin na programu Nova 
provozovatele CET 21 spol. s.r.o. 
-  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 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, neboť stěžovateli nebyl 
poskytnut prostor na odpověď v souvislosti s pořadem Televizní noviny, resp. reportáží 
o případu podnikatele J. D. Horskyho, která byla odvysílána dne 15. listopadu 2007 od 
19:30 hodin na programu Nova 
-  zahájila se společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na 
Lipoxal Extreme (mutace 1), která byla vysílána na programu Nova 
-  zahájila se společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na 
Lipoxal Extreme (mutace 2), která byla vysílána na programu Nova  
-  zahájila se společností Delpharmea Nutraceuticals, a.s. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na 
Lipoxal Extreme (mutace 3), která byla vysílána na programu Nova 
-  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 
Kriminálka Miami dne 4. února 2008 od 17:35 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 Sběratelé kostí dne 4. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin 
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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 Myšlenky zločince dne 4. února 2008 od 16:40 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  
-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 písm. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Otázky 
Václava Moravce, resp. diskuze o navracení církevního majetku dne 20. ledna 2008 od 
12:00 hodin, 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 § 31 písm. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, resp. reportáže o zpřísnění trestu násilníka za vraždu bývalé přítelkyně dne 15. 
ledna 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 § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáže Drážní experti varují před poklesem zisků z nákladní 
dopravy, dne 16. září 2007 od 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit 
porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáže Další problémy s Pendolinem, dne 30. října 2007 od 19:30 
hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Reportéři ČT, 
respektive reportáže Hlavolam, který mohl dobýt svět, dne 18. června 2007 od 21:30 
hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  rozhodla podat České obchodné inspekci podnět na porušení § 8 odst. 1 zákona č. 
634/1992 Sb., neboť provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. se odvysíláním pořadu Zeptej 
se osudu dne 24. prosince 2007 od 01:40 hodin na programu Prima televize mohl 
dopustit klamání spotřebitele tím, že uvedl nejasné, nepřesné a dvojsmyslné údaje o 
skutečné úrovni nákupních podmínek 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Toulavá kamera dne 2. prosince 2007 od 10:00 hodin na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a 
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Chalupa je hra dne 27. listopadu 2007 od 18:15 hodin na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a 
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 § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 1. 
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zprávy, respektive reportáže o problémech CK America Tours, dne 20. února 2007 od 
19:00 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti 
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  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 upoutávky 
na katalog neziskových organizací dne 21. října 2007 od 18:57 hodin na programu ČT1 
mohl porušit povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6.00 do 22.00 hod. pořady, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o návrhu 
změny polské ústavy v pořadu Události dne 13. dubna 2007 od 19:00 hodin na 
programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o sloučení 
škol v Unhošti v pořadu Události dne 24. listopadu 2007 od 19:00 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace 
nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  vydala provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, 
reportáže o ubitém psovi dne 5. listopadu 2007 od 19:30 hodin na programu Nova. 
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  
-  spojila dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení sp. 
zn.2007/875/fol/FTV, 2007/231/fol/FTV, 2007/232/fol/FTV, 2007/233/fol/FTV, 
2007/235/fol/FTV vedená s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu VyVolení-Noví 
hrdinové ve dnech 17., 24., 26., 27. 29. září 2007 na programu Prima televize, odvysílal 
pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky. Současně uložila účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč  
-  zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci 
úřední, pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
VyVolení – Noví hrdinové, Duel dne 29. září 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima 
televize, neboť odpadl důvod správního řízení 
-  uložila provozovateli Česká televize  pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení § 50 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo překročením denního limitu reklamy 
při vysílání provozovatele dne 21. listopadu 2007. 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 Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 40/1995 Sb. odvysíláním televizní reklamy na kurzové sázení prostřednictvím 
internetu provozované pod názvem „BETANDWIN“ odvysílané na programu ČT 2 dne 
30. dubna 2005, neboť v daném případě nebylo prokázáno, že došlo k porušení zákona  
-  zastavila se společností CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb. odvysíláním televizní reklamy na kurzové sázení 
prostřednictvím internetu provozované pod názvem „BETANDWIN“ odvysílané na 
programu TV NOVA dne 3., 8., 10., 17. a 24. září 2005, neboť v daném případě nebylo 
prokázáno, že došlo k porušení zákona  
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-  zastavila se společností Galaxie sport, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb. odvysíláním televizní reklamy na kurzové sázení 
prostřednictvím internetu provozované pod názvem „BETANDWIN“ odvysílané na 
programu Galaxie sport dne 7. a 8. listopadu 2005, neboť v daném případě nebylo 
prokázáno, že došlo k porušení zákona 
-  zastavila se společností A(A Marketing, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb. zadáním televizní reklamy na kurzové sázení 
prostřednictvím internetu provozované pod názvem „BETANDWIN“ odvysílané na 
programu TV NOVA dne 3., 8., 10., 17. a 24. září 2005, neboť v daném případě nebylo 
prokázáno, že došlo k porušení zákona 
-  zastavila se společností BAW International Ltd. správní řízení pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb. zadáním televizní reklamy na kurzové sázení 
prostřednictvím internetu provozované pod názvem „BETANDWIN“ odvysílané na 
programu Galaxie Sport dne 7. a 8. listopadu 2005, neboť v daném případě nebylo 
prokázáno, že došlo k porušení zákona  
-  udělila provozovateli PK 62,a.s., IČ: 262 114 416 , souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně označení názvu programu ze stávajícího názvu TV LEO 1 na požadovaný 
název programu LEO TV 
-  udělila účastníku řízení společnosti HERVIS Sport a móda, s.r.o., pokutu dle § 8a 
odst. 6 písm. b) 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 zadal 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 § 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 HERVIS Sport a móda, s.r.o., pokutu dle § 8a 
odst. 6 písm. b) 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 zadal 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 § 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 JYSK s.r.o., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. b) 
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 zadal 
reklamní spot JYSK (mutace 6), ve kterém nebylo jednoznačně uvedeno datum, ke 
kterému končí speciální nabídka v něm uvedená. Současně uložila účastníkovi řízení 
v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  udělila účastníku řízení společnosti JYSK s.r.o., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. b) 
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 zadal 
reklamní spot JYSK (mutace 7), ve kterém nebylo jednoznačně uvedeno datum, ke 
kterému končí speciální nabídka v něm uvedená. Současně uložila účastníkovi řízení 
v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  spojila správní řízení sp.zn. 2007/844-846/vav/TO2 a udělila zadavateli reklamy 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb. ve výši 50 000,- Kč, protože zadal reklamu na produkt Internet ADSL 
Start (mutace 3), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima televize v době od 18. 
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června – 1. července 2007, která je klamavá a udělila zadavateli reklamy společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb. ve výši 50 000,- Kč, protože zadal reklamu na produkt Volání-SMS-Internet-O2TV-
Sony Ericsson K550i (mutace 1), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima televize 
premiérově dne 1. srpna 2007, která je klamavá a udělila zadavateli reklamy společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pokutu dle § 8a odst. 6 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb. ve výši 50 000,- Kč, protože zadal reklamu na produkt Internet ADSL Start (mutace 
3), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima televize v době od 18. června – 1. 
července 2007, která je klamavá. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  zastavila se zadavatelem reklamy společností Komerční banka, a.s., správní řízení 
podle § 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na produkt Flexibilní hypotéka (mutace 2), 
neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod řízení 
-  uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou 
„Kostkáčových veselých triček“ dne 22. listopadu 2007 v 18:53 hodin na programu ČT1, 
který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování 
zřetelně patrné, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 
000,- Kč  
-  zastavila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit tím, že dne 22. května 2006 od 21:12 hodin na programu Prima televize 
odvysílal pořad VyVolení2, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod správního řízení 
-  zastavila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit tím, že dne 23. května 2006 od 18:31 hodin na programu Prima televize 
odvysílal pořad VyVolení2, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod správního řízení 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. května 2006 od 
21:12 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad VyVolení2, v němž byla 
zjištěna prezentace nedůstojného jednání v opilosti, které je způsobilé ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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 vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit tím, že dne 24. května 2006 od 18:34 hodin na programu Prima televize 
odvysílal pořad VyVolení2, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod správního řízení 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. května 2006 od 
20:52 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad VyVolení2, v němž byla 
zjištěna prezentace nenávistné komunikace, která je způsobilá ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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  
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-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. května 2006 od 
21:16 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad VyVolení2, v němž byla 
zjištěna prezentace nenávistné komunikace, která je způsobilá ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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 vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit tím, že dne 26. května 2006 od 21:09 hodin na programu Prima televize 
odvysílal pořad VyVolení2, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod správního řízení 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. května 2006 od 
12:19 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad VyVolení2, v němž byla 
zjištěna prezentace nenávistné komunikace, která je způsobilá ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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  
-  vydala provozovateli Česká televize, upozornění na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. ke kterému došlo neposkytnutím objektivních a vyvážených informací 
nezbytných pro svobodné vytváření názorů spočívajících v odvysílání neobjektivní 
informace o povolení sponzorování reklamních znělek uveřejněné na teletextu České 
televize (stránka 119) dne 31. srpna 2007 v čase od 08:55:10 hodin. 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 
- spojila správní řízení sp. zn. 2007/776-778/dzu/Tel vedené pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění a udělila společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s., pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění, kterého se dopustil zadáním klamavé televizní 
reklamy na telekomunikační službu Duo mobil (mutace 1), která byla vysílána v době od 
9. dubna do 16. dubna 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize a udělila 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pokutu ve výši 100 000,- Kč za 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění, kterého se 
dopustil zadáním klamavé televizní reklamy na telekomunikační službu Duo mobil 
(mutace 2), která byla vysílána v době od 17. dubna do 22. dubna 2007 na programech 
ČT1, Nova a Prima televize a udělila společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v 
platném znění, kterého se dopustil zadáním klamavé televizní reklamy na 
telekomunikační službu Duo mobil (mutace 3), která byla vysílána v době od 20. dubna 
do 28. května 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize. 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 
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 19. prosince 
2007, č.j. 7 As 5/2006 - 83, kterým se zrušuje rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 23. 9. 2005, č.j. 5 Ca 150/2005 – 48 (tímto rozsudkem bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč České televizi za porušení § 48 odst. 4 písm. a 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním neoddělené reklamy na kotle Viessmann), a věc se 
tím vrací tomuto soudu k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 6. prosince 
2007, č.j. 7 As 3/2007 - 111, kterým byla zamítnuta kasační stížnost České televize proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne ze dne 31.8. 2006, č.j.: 6 Ca 198/2006 – 79; 
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tímto usnesením bylo potvrzeno rozhodnutí Rady, kterým byla České televizi uložena 
pokuta ve výši 2 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Krátké příběhy dne 5. prosince 2003 
- pověřila V. Žáka a J.Šenkýře účastí na vypořádání připomínek k návrhu TPP a návrhu 
vyhlášky v sídle ČTÚ dne 14. února 2008 v 9.00 hodin 
- projednala dopis předsedy Stálé komise pro rodinu PSP ČR Ing. Bc. Tomáše Kvapila 
a přijala návrh odpovědi 
- vzala na vědomí sdělení České obchodní inspekce ohledně porušení § 3 zákona č. 
321/2001 Sb. ve věci odvysílání reklamního spotu Provident Financial (mutace 56) ve 
dnech 16. – 30. května 2007 na programech Nova a Prima televize 
- vzala na vědomí výzvu Evropské Komise k předložení návrhů společných projektů 
ochrany spotřebitele pro rok 2008  
 

V Praze dne 14.2.2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 811 826 


