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Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 18. 5. 2010  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

-  program schválila ve znění projednaných změn 

- udělila provozovateli AZ Rádio, s. r. o. IČ: 25325418 (č. j. : Ru/116/04) souhlas se 
změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v předchozím souhlasu s převodem 100% 
obchodního podílu BRIAN MORAVIA s. r. o. IČ: 63477840 na třetí osobu, a to na 
společnost ALTESTAR, SE, IČ: 29031052 a s tím související změnou způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, zakladatelské listiny a 
seznamu společníků  

- se seznámila s analýzou pořadů, které provozovatel TV GIMI a. s. odvysílal na 
programu TV Gimi v období od 1. do 7. února 2010 

-  se seznámila s obsahem analýzy pořadu Zprávy, resp. reportáţe o novém přípravku k 
léčbě lupénky, odvysílané dne 24. září 2008 v čase 6:04 a 7:34 hodin na programu ČT1 
a ČT24; pořadu Studio 24, resp. rozhovoru o novém přípravku k léčbě lupénky, 
odvysílaného dne 21. září 2009 ve 13:52 hodin na programu ČT24; pořadu Události, 
resp. reportáţe o novém přípravku k léčbě lupénky, odvysílaného dne 21. září 2009 v 
19:00 hodin na programu ČT1 a ČT24 a pořadu Sama doma, resp. rozhovoru o novém 
přípravku k léčbě lupénky, odvysílaného dne 23. září 2009 v 12:59 hodin na programu 
ČT1  

-  zahájila s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o. správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Polowanie na singla dne 8. února 2010 od 21:30 hodin SEČ na programu MTV 
Polska, 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 

-  se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu s 
návrhy dalšího postupu za období březen 2010, která pokrývala úseky vysílání těchto 
programů: HBO Česká republika, spol. s r. o. /Cinemax (12. března 2010 18:00-22:00 
hodin); HBO Česká republika, spol. s r. o. /Cinemax 2 (14. března 2010 19:00-23:00 
hodin a 15. března 2010 19:00-23:00 hodin); Česká televize/ČT24 (4. března 2010 
22:00-6:00 hodin a 17. března 2010 19:00-23:00 hodin); Česká televize/ČT4 (26. 
března 2010, 12:00-16:00 hodin); Disney Channels (Benelux) B. V., organizační 
sloţka/Disney Channel (24. března 2010 7:00-10:00, 14:00-16:00 a 18:00-20:00 hodin, 
27. března 2010 8:00-12:00 hodin); Disney Channels (Benelux) B. V., organizační 
sloţka/Disney XD (polské vysílání) (12. března 2010 15:00-22:00 hodin); Eurosport SA 
(Francie)/Eurosport – převzaté vysílání UPC Česká republika, a. s. (20. března 2010 
12:00-16:00 hodin); HBO Česká republika, spol. s r. o. /HBO (9. března 2010 16:00-
22:00 hodin, 16. března 2010 19:00-23:00 hodin a 18. března 2010 12:00-18:00 hodin); 
HBO Česká republika, spol. s r. o. /HBO (Maďarsko) (12. března 2010 15:00-22:00 
hodin); HBO Česká republika, spol. s r. o. /HBO 2 (10. března 2010 20:00-0:00 hodin, 
11. března 2010 10:00-14:00 hodin a 14. března 2010 18:00-22:00 hodin); HBO Česká 
republika, spol. s r. o. /HBO Comedy (1. března 2010 19:00-22:00 hodin, 2. března 
2010 19:00-22:00 hodin, 3. března 2010 19:00-22:00 hodin, 4. března 2010 19:00-22:00 
hodin, 5. března 2010 19:00-22:00 hodin, 9. března 2010 18:00-22:00 hodin, 10. března 
2010 10:00-14:00 hodin, 12. března 2010 15:00-22:00 hodin a 15. března 2010 16:00-
22:00 hodin); Jim Jam Television Limited (V. Británie)/JimJam – převzaté vysílání UPC 
Česká republika, a. s. (5. března 2010 19:00-22:00 hodin); Chello Central Europe s. r. o. 
/Minimax (23. března 2010 8:00-10:00 a 14:00-17:00 hodin a 28. března 2010 10:00-
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13:00 a 15:00-17:00 hodin); CET 21 spol. s r. o. /MTV („MTV CZ“) (6. března 2010 
22:00-6:00 hodin); CET 21 spol. s r. o. /Nova (11. března 2010 20:00-0:00 hodin); CET 
21 spol. s r. o. /Nova Cinema (3. března 2010 22:00-6:00 a 13. března 2010 20:00-
22:00 hodin); CET 21 spol. s r. o. /Nova sport (21. března 2010 16:00-20:00 hodin); FTV 
Prima, spol. s r. o. /Prima COOL (2. března 2010 22:00-6:00 hodin, 6. března 2010 
11:00-14:00 hodin a 27. března 2010 18:00-0:00 hodin); FTV Prima, spol. s r. o. /Prima 
televize (12. března 2010 20:00-22:00 hodin); TOTALPRESS, s. r. o. /PUBLIC (5. 
března 2010 22:00-6:00 hodin a 7. března 2010 20:00-4:00 hodin); SPORT1 GmbH 
(Německo)/Sport1 – převzaté vysílání UPC Česká republika, a. s. (23. března 2010 
16:00-20:00 hodin); První zpravodajská, a. s. /Z 1 (1. března 2010 22:00-6:00 hodin) 

-  zahájila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Sex ve městě III. (11) – Ţít na ostří noţe dne 1. března 2010 ve 
20:00 hodin na programu HBO Comedy 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 

-  upozornila provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sex ve městě IV. (2) – Mé 
skutečné já dne 12. března 2010 ve 20:00 hodin na programu HBO Comedy se dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu 
nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin 
druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě dva týdny od doručení upozornění  

-  zahájila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Sex ve městě IV. (3) – Definující momenty dne 15. března 2010 ve 
20:00 hodin na programu HBO Comedy 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 se společností Dr. Popov s. r. o., IČ: 26324881, sídlem: Plzeňská 857, 348 15 
Planá, správní řízení z moci úřední, neboť se mohla jako zadavatel dopustit porušení § 
5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. odvysíláním teleshoppingu „Regenerační kúra Vitalita 
Dr. Popova“ dne 6. března 2010 ve 4:00 hodin na programu PUBLIC, neboť tento 
teleshopping obsahoval zdravotní tvrzení v rozporu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006  

-  zahájila se společností Dr. Popov s. r. o., IČ: 26324881, sídlem: Plzeňská 857, 348 15 
Planá, správní řízení z moci úřední, neboť se mohla jako zadavatel dopustit porušení § 
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. odvysíláním teleshoppingu „Regenerační kúra Vitalita 
Dr. Popova“ dne 6. března 2010 ve 4:00 hodin na programu PUBLIC, neboť tento 
teleshopping neobsahoval zřetelný text „doplněk stravy“ v souvislosti se všemi přípravky 
tvořícími nabízený produkt  

-  upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o. na porušení § 48 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reklamy Církve adventistů sedmého dne 
dne 7. března 2010 ve 21:54 hodin na programu PUBLIC se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání náboţenské reklamy a stanovila lhůtu k nápravě dva 
týdny od doručení upozornění 

 -  upozornila provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Californication III. (10): 
Dogtown dne 9. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého 
dne a stanovila lhůtu k nápravě dva týdny od doručení upozornění 
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-  upozornila provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Californication III. (11): 
Příchody a odchody dne 16. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO se dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu 
nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin 
druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě dva týdny od doručení upozornění  

-  zahájila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Californication III. (10): Dogtown dne 9. března 2010 ve 21:30 hodin 
na programu HBO 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 HBO Česká republika, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Californication III. (11): Příchody a odchody dne 16. března 2010 ve 
21:30 hodin na programu HBO 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 HBO Česká republika, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Nobel Son dne 12. března 2010 ve 20:00 hodin na programu HBO 
– maďarská verze 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 

-  upozornila provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Mechanický pomeranč dne 
14. března 2010 ve 22:00 hodin na programu CINEMAX se dopustil porušení povinnosti 
zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení 
podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu 
pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým 
symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu 
vysílání a stanovila lhůtu k nápravě dva týdny od doručení upozornění  

-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 
19. března 2010 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
dne 4. března 2010 v časovém rozmezí 20:00 - 21:00 hodin překročil na programu 
Prima televize povolený hodinový limit reklamy  

-  se seznámila s podáními, doručenými v období 26. 4. - 9. 5. 2010, týkajícími se těchto 
televizních pořadů a diváckých názorů: Česká televize; ČT1, ČT24 – Události- 30. 4. 
2010-19:00 hodin, Česká televize; ČT2- Čtenářský deník-2. 5. 2010-9:40 hodin, Česká 
televize; ČT1-Dobré ráno-3. 5. 2010-5:59 hodin, Nespecifikovaný provozovatel; 
Reklama Vodafone, Česká televize; Reklama ALZA, 6. Česká televize; ČT24 Studio 6-
27. 4. 2010-5:59 hodin, ČT24 Události, komentáře-23. 4. 2010-22:30 hodin, ČT24-
Studio 6-29. 4. 2010-5:59 hodin, FTV Prima; Prima televize - Cesta k úspěchu-20. 4. 
2010- 20:20 hodin, Česká televize; ČT24 – Ekonomika ČT24-15. 4. 2010-13:10 hodin, 
ČT1 – Události-18. 4. 2010-19:00 hodin, Česká televize; ČT24 – Před polednem-15. 4. 
2010-9:10 hodin, Česká televize; ČT,ČT24 – Události-28. 4. 2010-19 hodin, ČT 24-
Události v regionech-28. 4. 2010-18:00 hodin – ČT24-Noční události-28. 4. 2010-23:00 
hodin, Česká televize; ČT1 – pořad Hřiště 7, 9. 5. 2010-7:30 hodin, Česká televize; 
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Události v regionech-5. 5. 2010-18:00 hodin, FTV Prima; Prima televize – Ano, šéfe-4. 
5. 2010-21:20 hodin, Česká televize; ČT1 – Kalendárium-2. 5. 2010-9:45 hodin, ČT; 
obecná stíţnost-zpravodajství, Česká televize; Stíţnost na údajné zvýhodňování ODS, 
Česká televize; ČT1, Evropský manuál-Experimenty s drogami a závislostmi- 1. 5. 
2010-4:10 hodin, FTV Prima; Prima COOL-Buffy-přemoţitelka upírů-nespecifikovaný 
díl, Různí provozovatelé; Reklamní spot New Yorker, Česká televize, ČT1 - Nedej se-7. 
a 21. 4. 2010, Vyjádření Rady České televize k dříve projednávanému pořadu Máte 
slovo o PS, Reakce divačky na rozhodnutí Rady-7. zasedání-Souhrn podání, bod 14, 
podání č. 4, Reakce předsedy MS ODS Osoblaha na dopis předsedkyně Rady, Různí 
provozovatelé; reklamní spot Pokerstar; Reakce diváka na předchozí jeho stíţnost 
ohledně vyváţenosti zpravodajství ČT 

 
Rozdílné stanovisko JUDr. Pavla Foltána a Mgr. Martina Bezoušky k bodu č. 10, (Různí 
provozovatelé - souhrn podání ohledně televizního vysílání - podání č. 10) 
 
Rada nerozhodla správně, kdyţ nezahájila správní řízení s Českou televizí pro moţné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání reportáţe o předvolebním 
meetingu ČSSD v Pardubicích. Na rozdíl od zastupitele Jiřího Razskazova (nezávislý) a 
primátora Pardubic Jaroslava Demla (ODS), neměl nikdo z organizátorů tohoto 
předvolebního meetingu ani zástupců ČSSD v Pardubicích moţnost se v reportáţi 
vyjádřit. Prosté porušení zásad objektivity a vyváţenosti je o to závaţnější, ţe k němu 
došlo 30 dnů před volbami a opakovaným vysíláním reportáţe.  

 

-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události dne 
30. dubna 2010 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, respektive reportáţe o 
výsledku tzv. studentských voleb, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti  

-  upozornila provozovatele Česká televize na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním vulgarismů v pořadu Čtenářský deník dne 2. května 
2010 od 9:40 hodin na programu ČT2 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 
děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat 
pouze v době od 22. 00 hodin do 06. 00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 
10 dní ode dne doručení upozornění 

-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Dobré ráno dne 3. května 2010 od 5:59 hodin na programu ČT1, respektive rozhovoru s 
redaktorem časopisu Test, se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do 
vysílání skryté reklamy a teleshopping 

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ano, šéfe! dne 4. Května 2010 ve 
21:20 hodin na programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 
děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat 
pouze v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 
10 dní ode dne doručení upozornění   

- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Evropský manuál - Experimenty s drogami a závislostmi dne 1. května 2010 od 4:10 
hodin na programu ČT1 a reprízovaným 4. května 2010 od 14:50 hodin na programu 
ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin do 22. 00 
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hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých 

 -  udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Na Strţi 
65/1702, Praha 4, 140 62, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci, 
udělené pod sp. zn. 2009/942/zem/MTV dne 22. září 2009, dle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně programové skladby vysílání programu 
VH 1 Polska dle ţádosti provozovatele č. j. 2950/2010, doručené Radě dne 8. dubna 
2010  

-  zastavila s provozovatelem Studio Re Vi s. r. o. správní řízení vedené pro moţné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb. zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hyde 
Park s komerční prezentací společností SILNICE GROUP a. s. a ppm europe a. s. dne 
9. a 10. ledna 2010 v 18:00 hodin na programu RTM se mohl dopustit porušení 
povinnosti označit kaţdý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho 
začátku nebo na jeho konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou 
známkou nebo známkou sluţeb identifikující sponzora, nebo se mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele 
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu  

-  upozornila provozovatele Studio Re Vi s. r. o. na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hyde Park s komerční prezentací společností 
SILNICE GROUP a. s. a ppm europe a. s. dne 9. a 10. ledna 2010 v 18:00 hodin na 
programu RTM se mohl dopustit porušení povinnosti označit kaţdý pořad sponzorovaný 
zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho konci obchodní firmou, 
obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo známkou sluţeb identifikující 
sponzora  stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění  

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí 
hory, 147 00 Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť informováním o výsledcích 
arbitráţe spojené s televizním programem TV3 na programech ČT1, ČT2 a ČT24 v 
období od 1. července 2009 do 3. listopadu 2009, které neobsahovalo všechny důleţité 
informace, se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila 
povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu 
jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory 
nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému 
postavení v politickém a společenském ţivotě. Současně uloţila 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 s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení zahájené z moci úřední, 
vedené pro moţné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe 
o maturitách na Gymnáziu Botičská, dne 27. října 2009 od 18:55 hodin na programu 
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení 
řízení  

-  zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení zahájené z moci úřední, 
vedené pro moţné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe 
o maturitách na Gymnáziu Botičská, dne 31. října 2009 od 18:55 hodin na programu 
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení 
řízení 
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-  uloţila provozovateli, CET 21 spol. s r. o.,IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 
1078/5, Praha 5, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť reklama Dr. Müller, produkt Müllerovy pastilky (sponzor počasí, 
mutace 1), vysílaná premiérově dne 1. ledna 2009 v 20:04:48 hodin  na programu Nova, 
nebyla zřetelně oddělena od ostatních částí programu. Současně uloţila 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  

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. února 2010, č. j. 7 
As 1/2010 - 56, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 
července 2009, č. j. 9 Ca 123/2009 - 30, kterým byla zamítnuta ţaloba podaná Českou 
televizí proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/205/HOL/ČTV č. j. hol/1511/09 ze dne 4. 
února 2009, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 100 000,- Kč, neboť 
v označení sponzora Filter, produkt časopis, sponzor pořadu, mutace 1, odvysílaného 
dne 9. dubna 2008 ve 23:05:48 hodin na programu ČT1 a v označení sponzora 
Dentalarm. cz, produkt osvětový program pro vaši školu a školku, sponzor pořadu, 
mutace 1, odvysílaného dne 21. dubna 2008 v 18:45:00 na programu ČT1 nebyl 
identifikován sponzor.  

-  zastavila s provozovatelem Českou televizí, IČ:00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. odvysíláním označení sponzora Filter, produk časopis, sponzor pořadu, mutace 1, 
dne 9. dubna 2008 v 23:05:48 hodin na programu ČT1 a označení sponzora 
Dentaalarm.cz, produkt osvětový program pro vaši školu a školku, sponzor pořadu, 
mutace 1, dne 21. dubna 2008 v 18:45:00 hodin na programu ČT1, neboť porušení 
zákona nebylo prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení  

-  se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2010, č. j. 7 
Ca 187/2009 - 23-25, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 3. 2. 2009, č. j. 
had/3113/09, sp. zn. 2008/760/had/Sof, jímţ byla společnosti Soft Pillow Productions, s. 
r. o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť se jako zpracovatel dopustila porušení 
5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., odvysíláním reklamy na doplněk stravy GS 
Condro Forte, premiérově dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu Prima televize 
a dále reprízované v období září - říjen 2006 na programech ČT 1, Nova a Prima 
televize, která odkazovala na nekonkrétní klinické studie  

-  zastavila se společností Soft Pillow Productions, s. r. o. správní řízení vedené pro 
moţné porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se jako 
zpracovatel měla dopustit odvysíláním reklamy na doplněk stravy GS Condro Forte, 
premiérově dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu Prima televize a dále 
reprízované v období září - říjen 2006 na programech ČT 1, Nova a Prima televize, 
odkazující na nekonkrétní klinické studie, neboť nebylo prokázáno porušení zákona, 
čímţ odpadl důvod řízení  

-  vzala zpět podanou kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
24. března 2010, č. j. 7 Ca 187/2009 - 23-25, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze 
dne 3. 2. 2009, č. j. had/3113/09, sp. zn. 2008/760/had/Sof, jímţ byla společnosti Soft 
Pillow Productions, s. r. o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť se jako 
zpracovatel dopustila porušení 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., odvysíláním 
reklamy na doplněk stravy GS Condro Forte, premiérově dne 15. září 2006 v 15:19 
hodin na programu Prima televize a dále reprízované v období září - říjen 2006 na 
programech ČT 1, Nova a Prima televize, která odkazovala na nekonkrétní klinické 
studie 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, ze dne 1. 4. 2010, 8 Ca 
235/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. 
zn. 2007/837/fol/ČTV, č. j. fol/2783/08, ze dne 11. 3. 2008, jímţ byla České televizi 
uloţena pokuta ve výši 100. 000 Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g)zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. části 
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pořadu věnované problematice legislativní tvorby Parlamentu ČR, dne 16. 2. 2007 od 
21:00 hodin na programu ČT2 

-  souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze 
dne 1. 4. 2010, 8 Ca 235/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání sp. zn. 2007/837/fol/ČTV, č. j. fol/2783/08, ze dne 11. 3. 2008, jímţ 
byla České televizi uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. 
g)zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Události, komentáře, 
resp. části pořadu věnované problematice legislativní tvorby Parlamentu ČR, dne 16. 2. 
2007 od 21:00 hodin na programu ČT2 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2010, č. j. 10 
Ca 437/2009 - 37, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009, sp. zn 
2009/718/LOJ/ČTV, č. j. loj/7367/09, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena 
pokuta 50 000,- Kč, neboť v označení sponzora Sazka, produkt Sazka tip (sponzor 
pořadu, mutace 1), odvysílaném dne 24. dubna 2009 v 16:09:42 hodin na programu 
ČT2 byly přítomny reklamní prvky a bylo tedy vyhodnoceno jako neoddělená reklama.  

-  podala kasační stíţnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 
2010 č. j. 10 Ca 437/2009 - 37, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. října 
2009, sp. zn 2009/718/LOJ/ČTV, č. j. loj/7367/09, jímţ byla provozovateli Česká televize 
uloţena pokuta 50 000,- Kč, neboť v označení sponzora Sazka, produkt Sazka tip 
(sponzor pořadu, mutace 1), odvysílaném dne 24. dubna 2009 v 16:09:42 hodin na 
programu ČT2 byly přítomny reklamní prvky a bylo tedy vyhodnoceno jako neoddělená 
reklama  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2010, č. j. 8 
Ca 295/2009, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady ze dne 13. 5. 2009, č. j. sot/5832/09, 
sp. zn. 2006/364/kov/FTV. Tímto rozhodnutím byla provozovateli televizního vysílání 
FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení dne 16. 3. 2006 od 
21:20 hodin na programu Prima televize. Důvodem ke zrušení rozhodnutí bylo porušení 
ústavní zásady ne bis in idem, protoţe obhájila své původní rozhodnutí o uloţení 
sankce v daném řízení  

-  souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 31. března 2010, č. j. 8 Ca 295/2009, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady ze dne 
13. 5. 2009, č. j. sot/5832/09, sp. zn. 2006/364/kov/FTV. Tímto rozhodnutím byla 
provozovateli televizního vysílání FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 200 
000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
VyVolení dne 16. 3. 2006 od 21:20 hodin na programu Prima televize  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2010, č. j. 8 
Ca 156/2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady ze dne 14. 3. 2007, č. j. sot/3134/07, 
sp. zn. Rpo/142/05. Tímto rozhodnutím byla provozovateli televizního vysílání FTV 
Prima, spol. s r. o. uloţena pokuty ve výši 1 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení dne 1. 10. 2005 od 19:50 
hodin na programu Prima televize. Důvodem ke zrušení rozhodnutí bylo porušení 
ústavní zásady ne bis in idem, protoţe obhájila své původní rozhodnutí o uloţení 
sankce v daném řízení  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2010, č. j. 8 
Ca 155/2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady ze dne 14. 3. 2007, č. j. sot/3133/07, 
sp. zn. Rpo/143/05. Tímto rozhodnutím byla provozovateli televizního vysílání FTV 
Prima, spol. s r. o. uloţena pokuty ve výši 1 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení dne 8. 10. 2005 od 21:10 
hodin na programu Prima televize. Důvodem ke zrušení rozhodnutí bylo porušení 
ústavní zásady ne bis in idem, protoţe obhájila své původní rozhodnutí o uloţení 
sankce v daném řízení 
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-  se seznámila s rozsudkem MS v Praze č. j. 9 Ca 184/2009, kterým byla zamítnuta 
ţaloba proti rozhodnutí Rady č. j. 3057/09/drd, jímţ byla udělena pokuta 50 000,- Kč 
provozovateli Česká televize za odvysílání pořadu Boţí duha dne 4. května 2008 od 20. 
00 hodin na programu ČT 1, čímţ došlo k porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., a to zejména zobrazením scén, kdy dochází k hromadnému znásilnění 
ţen, případně záběrů na umírající ţenu zaklíněnou ve skle okna 

 -  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. března 2010, č. j. 
7 As 8/2010-137, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele WALMARK, a. s., 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, č. j. 9 Ca 402/2007-
102, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutím Rady ze dne 7. února 2007, sp. zn. 
2006/572/had/WAL a 2006/573/had/WAL, o uloţení pokuty zadavateli reklamy na 
doplněk stravy Prostenal (mutace 12 a 13) ve výši vţdy 100 000,- Kč za porušení § 5d 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.  

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. března 2010, č. j. 
7 As 10/2010-163, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele WALMARK, a. 
s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, č. j. 9 Ca 
405/2007-119, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutím Rady ze dne 7. února 
2007, sp. zn. 2006/591/had/WAL a 2006/594/had/WAL, o uloţení pokuty zadavateli 
reklamy na doplněk stravy Proenzi 3 (mutace 20 a 23) ve výši vţdy 100 000,- Kč za 
porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.  

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. dubna 2010, č. j. 8 
As 72/2009-114, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele CET 21 spol. s r. 
o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. května 2009, č. j. 10 Ca 6/2009-
51, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 30. července 2008, sp. 
zn. 2008/630/vos/CET, o uloţení pokuty ve výši 500. 000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb.  

-  se seznámila s reakcí provozovatele vysílání Studio Re Vi s. r. o. k vydanému 
upozornění na porušení zákona č. 231/2001 Sb. pro nedodrţení licenčních podmínek 

-  se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání Kabelová televize Třinec, 
spol. s. r. o. k vydanému upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na programu Těšínské minuty neuvedl 
označení televizního programu (logo)  

-  se seznámila se sdělením britského regulačního orgánu OFCOM ve věci moţného 
porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel NBC Universal 
mohl dopustit tím, ţe na české verzi programu Hallmark dne 10. prosince 2009 v době 
od 14:00 do 15:00 hodin při vysílání pořadu Foylova válka mezi dvěma po sobě 
následujícími přerušeními pořadu reklamou uplynulo méně neţ 20 minut  

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši 50 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 38 skutků 
spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - NIKON COOLPIX S230 (mutace 1) na 
programu ČT1 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 07:57:06, 3. 11. 
2009 v čase 06:57:18, 4. 11. 2009 v čase 06:58:12, 5. 11. 2009 v čase 06:26:59, 6. 11. 
2009 v čase 07:27:47,,9. 11. 2009 v čase 07:28:06, 9. 11. 2009 v čase 07:58:40, 10. 11. 
2009 v čase 06:58:27, 11. 11. 2009 v čase 07:29:29, 11. 11. 2009 v čase 07:59:39, 12. 
11. 2009 v čase 06:26:48, 19. 11. 2009 v čase 06:27:02, 19. 11. 2009 v čase 07:56:46, 
20. 11. 2009 v čase 06:26:55, 24. 11. 2009 v čase 07:56:17, 25. 11. 2009 v čase 
06:57:26, 26. 11. 2009 v čase 06:26:52,27. 11. 2009 v čase 07:57:08, 30. 11. 2009 v 
čase 07:27:33, a na programu ČT24 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v 
čase 07:57:06, 3. 11. 2009 v čase 06:57:19, 4. 11. 2009 v čase 06:58:10, 5. 11. 2009 v 
čase 06:26:59, 6. 11. 2009 v čase 07:27:46, 9. 11. 2009 v čase 07:28:05, 9. 11. 2009 v 
čase 07:58:39, 10. 11. 2009 v čase 06:58:25, 11. 11. 2009 v čase 07:29:28, 11. 11. 
2009 v čase 07:59:38, 12. 11. 2009 v čase 06:26:47, 19. 11. 2009 v čase 06:27:01, 19. 
11. 2009 v čase 07:56:45, 20. 11. 2009 v čase 06:26:55, 24. 11. 2009 v čase 07:56:16, 
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25. 11. 2009 v čase 06:57:24, 26. 11. 2009 v čase 06:26:51, 27. 11. 2009 v čase 
07:57:06, 30. 11. 2009 v čase 07:27:32 - označeného jako sponzor pořadu, které bylo 
reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila 
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele 
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od 
ostatních částí programu. Současně uloţila 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 

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši 50 000,-Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 30 skutků 
spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - NIKON COOLPIX S1000PJ (mutace 1) 
na programu ČT1 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 07:28:12, 3. 11. 
2009 v čase 06:27:09, 4. 11. 2009 v čase 07:58:55, 9. 11. 2009 v čase 06:29:29, 10. 11. 
2009 v čase 07:57:52, 11. 11. 2009 v čase 06:59:05, 13. 11. 2009 v čase 06:58:58, 13. 
11. 2009 v čase 07:28:26, 16. 11. 2009 v čase 07:57:32, 18. 11. 2009 v čase 
06:27:52,19. 11. 2009 v čase 07:26:42, 20. 11. 2009 v čase 06:58:44, 20. 11. 2009 v 
čase 07:58:33, 23. 11. 2009 v čase 06:58:43, 25. 11. 2009 v čase 06:28:16, a na 
programu ČT24 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 07:28:12,3. 11. 
2009 v čase 06:27:09, 4. 11. 2009 v čase 07:58:54, 9. 11. 2009 v čase 06:29:28, 10. 11. 
2009 v čase 07:57:50, 11. 11. 2009 v čase 06:59:04, 13. 11. 2009 v čase 06:58:57, 13. 
11. 2009 v čase 07:28:25, 16. 11. 2009 v čase 07:57:31, 18. 11. 2009 v čase 06:27:53, 
19. 11. 2009 v čase 07:26:41,20. 11. 2009 v čase 06:58:44, 20. 11. 2009 v čase 
07:58:33, 23. 11. 2009 v čase 06:58:42, 25. 11. 2009 v čase 06:28:1 - označeného jako 
sponzor pořadu, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., které uloţila povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně uloţila 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  

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši 50 000,-Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím z 32 skutků 
spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - NIKON COOLPIX S1000PJ (mutace 1) 
na programu ČT1 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 06:18:30, 4. 11. 
2009 v čase 06:38:11, 5. 11. 2009 v čase 08:10:10, 6. 11. 2009 v čase 06:08:20, 6. 11. 
2009 v čase 07:13:05, 10. 11. 2009 v čase 06:37:56, 12. 11. 2009 v čase 06:09:41, 12. 
11. 2009 v čase 07:12:19, 16. 11. 2009 v čase 06:39:07, 18. 11. 2009 v čase 07:14:26, 
24. 11. 2009 v čase 06:18:40, 24. 11. 2009 v čase 07:13:45, 26. 11. 2009 v čase 
06:39:58, 26. 11. 2009 v čase 07:35:19, 27. 11. 2009 v čase 07:13:06, 30. 11. 2009 v 
čase 06:39:26, a na programu ČT24 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v 
čase 06:18:30, 4. 11. 2009 v čase 06:38:09, 5. 11. 2009 v čase 08:10:11,6. 11. 2009 v 
čase 06:08:22, 6. 11. 2009 v čase 07:13:06, 10. 11. 2009 v čase 06:37:55, 12. 11. 2009 
v čase 06:09:40, 12. 11. 2009 v čase 07:12:19, 16. 11. 2009 v čase 06:39:06, 18. 11. 
2009 v čase 07:14:26,24. 11. 2009 v čase 06:18:38, 24. 11. 2009 v čase 07:13:47, 26. 
11. 2009 v čase 06:39:58,26. 11. 2009 v čase 07:35:18, 27. 11. 2009 v čase 07:13:04, 
30. 11. 2009 v čase 06:39:26 - označeného jako sponzor počasí, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně uloţila 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 

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši50 000,-Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím z 86 skutků 
spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - NIKON, produkt D5000 (mutace 2) na 
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programu ČT1 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 06:10:34, 2. 11. 
2009 v čase 07:14:18, 2. 11. 2009 v čase 07:35:49,2. 11. 2009 v čase 08:10:00, 3. 11. 
2009 v čase 06:18:31, 4. 11. 2009 v čase 07:12:35, 4. 11. 2009 v čase 07:35:01, 5. 11. 
2009 v čase 06:18:17, 5. 11. 2009 v čase 06:39:53, 6. 11. 2009 v čase 07:35:22, 6. 11. 
2009 v čase 08:09:45, 9. 11. 2009 v čase 06:18:55, 9. 11. 2009 v čase 07:36:06, 10. 11. 
2009 v čase 07:14:44, 10. 11. 2009 v čase 07:35:02, 10. 11. 2009 v čase 08:09:47, 11. 
11. 2009 v čase 06:09:06, 11. 11. 2009 v čase 06:38:14, 11. 11. 2009 v čase 07:36:05, 
11. 11. 2009 v čase 08:11:35, 12. 11. 2009 v čase 06:18:57, 12. 11. 2009 v čase 
08:09:32, 13. 11. 2009 v čase 06:10:31, 13. 11. 2009 v čase 07:12:18, 16. 11. 2009 v 
čase 08:09:13, 18. 11. 2009 v čase 06:11:06, 18. 11. 2009 v čase 08:11:27, 19. 11. 
2009 v čase 06:08:58,19. 11. 2009 v čase 06:38:17, 19. 11. 2009 v čase 07:11:54, 19. 
11. 2009 v čase 08:08:20, 20. 11. 2009 v čase 06:18:08, 20. 11. 2009 v čase 
06:37:01,24. 11. 2009 v čase 06:10:23, 24. 11. 2009 v čase 07:35:37, 24. 11. 2009 v 
čase 08:08:32, 25. 11. 2009 v čase 06:09:37, 25. 11. 2009 v čase 07:14:12, 26. 11. 
2009 v čase 06:20:29, 27. 11. 2009 v čase 07:36:26,27. 11. 2009 v čase 08:10:07, 30. 
11. 2009 v čase 07:36:11, 30. 11. 2009 v čase 08:09:05, a na programu ČT24 v měsíci 
listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 06:10:34, 2. 11. 2009 v čase 07:14:18, 2. 
11. 2009 v čase 07:35:49, 2. 11. 2009 v čase 08:10:00, 3. 11. 2009 v čase 06:18:30,4. 
11. 2009 v čase 07:12:36, 4. 11. 2009 v čase 07:34:59,5. 11. 2009 v čase 06:18:17, 5. 
11. 2009 v čase 06:39:52, 6. 11. 2009 v čase 07:35:20, 6. 11. 2009 v čase 08:09:43,9. 
11. 2009 v čase 06:18:54, 9. 11. 2009 v čase 07:36:05, 10. 11. 2009 v čase 07:14:46, 
10. 11. 2009 v čase 07:35:00, 10. 11. 2009 v čase 08:09:45,11. 11. 2009 v čase 
06:09:07, 11. 11. 2009 v čase 06:38:13, 11. 11. 2009 v čase 07:36:04, 11. 11. 2009 v 
čase 08:11:34, 12. 11. 2009 v čase 06:18:57, 12. 11. 2009 v čase 08:09:32, 13. 11. 
2009 v čase 06:10:30, 13. 11. 2009 v čase 07:12:17, 16. 11. 2009 v čase 08:09:11, 18. 
11. 2009 v čase 06:11:05, 18. 11. 2009 v čase 08:11:27, 19. 11. 2009 v čase 06:08:58, 
19. 11. 2009 v čase 06:38:16, 19. 11. 2009 v čase 07:11:53,19. 11. 2009 v čase 
08:08:20, 20. 11. 2009 v čase 06:18:08, 20. 11. 2009 v čase 06:37:01, 24. 11. 2009 v 
čase 06:10:22, 24. 11. 2009 v čase 07:35:36, 24. 11. 2009 v čase 08:08:34, 25. 11. 
2009 v čase 06:09:36, 25. 11. 2009 v čase 07:14:12, 26. 11. 2009 v čase 06:20:28, 27. 
11. 2009 v čase 07:36:27, 27. 11. 2009 v čase 08:10:08, 30. 11. 2009 v čase 07:36:11, 
30. 11. 2009 v čase 08:09:05 - označeného jako sponzor počasí, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně uloţila 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  

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši 50 000,-Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 42 skutků 
spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - NIKON, produkt Monarch 8. 5X56 DCF 
(mutace 1) na programu ČT1 v měsíci listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 
06:28:05 hodin, 2. 11. 2009 v čase 06:58:05 hodin, 4. 11. 2009 v čase 07:28:39 hodin, 
5. 11. 2009 v čase 06:58:40 hodin, 5. 11. 2009 v čase 07:27:36 hodin, 6. 11. 2009 v 
čase 07:58:51 hodin, 10. 11. 2009 v čase 07:27:35 hodin, 11. 11. 2009 v čase 06:28:43 
hodin, 12. 11. 2009 v čase 07:27:36 hodin, 12. 11. 2009 v čase 07:57:30 hodin, 13. 11. 
2009 v čase 07:57:04 hodin, 16. 11. 2009 v čase 06:58:23 hodin, 18. 11. 2009 v čase 
07:27:25 hodin, 18. 11. 2009 v čase 07:58:25 hodin, 19. 11. 2009 v čase 06:58:23 
hodin, 24. 11. 2009 v čase 06:28:14 hodin, 24. 11. 2009 v čase 07:27:23 hodin, 25. 11. 
2009 v čase 07:28:33 hodin, 26. 11. 2009 v čase 06:56:32 hodin, 27. 11. 2009 v čase 
07:29:33 hodin, 30. 11. 2009 v čase 07:59:21 hodin, a na programu ČT24 v měsíci 
listopadu 2009, a to dne 2. 11. 2009 v čase 06:28:05 hodin, 2. 11. 2009 v čase 06:58:05 
hodin, 4. 11. 2009 v čase 07:28:37 hodin,5. 11. 2009 v čase 06:58:42 hodin,5. 11. 2009 
v čase 07:27:35 hodin,6. 11. 2009 v čase 07:58:53 hodin,10. 11. 2009 v čase 07:27:33 
hodin,11. 11. 2009 v čase 06:28:42 hodin, 12. 11. 2009 v čase 07:27:36 hodin, 12. 11. 
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2009 v čase 07:57:29 hodin,13. 11. 2009 v čase 07:57:02 hodin, 16. 11. 2009 v čase 
06:58:22 hodin, 18. 11. 2009 v čase 07:27:24 hodin, 18. 11. 2009 v čase 07:58:25 
hodin, 19. 11. 2009 v čase 06:58:22 hodin, 24. 11. 2009 v čase 06:28:12 hodin,24. 11. 
2009 v čase 07:27:22 hodin, 25. 11. 2009 v čase 07:28:32 hodin,26. 11. 2009 v čase 
06:56:32 hodin, 27. 11. 2009 v čase 07:29:32 hodin, 30. 11. 2009 v čase 07:59:20 
hodin, - označeného jako sponzor pořadu, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně uloţila 
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 

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech II, Praha 4, pokutu 
ve výši50 000,- Kč, neboť se jednáním spočívajícím v odvysílání obchodního sdělení - 
Tipsport (mutace 95) dne 18. listopadu 2009 v čase 14:22:30 hodin na programu ČT4 
Sport. - označeného jako sponzor pořadu, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně uloţila 
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 

- v rámci správního řízení spis. zn. 2009/1209/vos/CTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Reportéři ČT, resp. reportáţe o obci Úhonice, dne 8. června 2009 ve 
21:30 hodin na programu ČT1  

-  v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1/had/CTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Reportéři ČT, resp. reportáţe Uhlobaroni Koláček a Otava definitivně 
volní, dne 2. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na programu ČT1  

-  v rámci správního řízení spis. zn. 2010/297/had/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu spotu s přímou nabídkou učebnice Angličtina s Jů a Hele, odvysílaného v 
premiéře dne 7. prosince 2009 od 13:30:49 hodin na programu ČT2  

-  v rámci správního řízení sp. zn. 2010/347/LOJ/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mut. 1), 
premiérově odvysílaného dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hodin na programu ČT1 

-  zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15908, Na Ţertvách 
24/132, Praha 8, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro moţné porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe označení 
sponzora Quelle (sponzor pořadu, mutace 20) s premiérou dne 14. října 2009 ve 
21:20:18 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou, neboť porušení 
zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení  

-  v rámci správního řízení sp. zn. 2009/1319/LOJ/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Jste to, co jíte, odvysílaného dne 12. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na 
programu Prima televize 

-  uloţila společnosti ALTERMED CORPORATION, a. s., IČ: 253 88 827, Hněvotínská 
711/56, 779 00 Olomouc – Neředín, pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť zadáním 
reklamy na přípravek Mobilin, mutace 1, premiérově odvysílané dne 8. října 2009 v 
17:59 hodin na programu ČT1, a dále reprizované na tomtéţ programu v časech: 09. 
10. 2009 v 18:59:02 hodin, 10. 10. 2009 ve 21:21:32 hodin, 11. 10. 2009 ve 20:01:29 
hodin, 13. 10. 2009 v 18:58:07 hodin, 14. 10. 2009 ve 20:55:15 hodin, 16. 10. 2009 ve 
22:15:48 hodin, 17. 10. 2009 ve 21:23:37 hodin, 18. 10. 2009 ve 20:02:06 hodin, 19. 10. 
2009 ve 20:01:07 hodin, 20. 10. 2009 v 18:59:12 hodin, 21. 10. 2009 v 18:57:51 hodin, 
21. 10. 2009 ve 21:53:54 hodin, 22. 10. 2009 v 17:59:04 hodin, 25. 10. 2009 v 18:09:57 
hodin, 25. 10. 2009 ve 20:01:45 hodin, 27. 10. 2009 ve 21:36:02 hodin, 28. 10. 2009 ve 
22:04:15 hodin, 30. 10. 2009 v 18:59:13 hodin a 30. 10. 2009 ve 21:22:17 hodin, se 
dopustila porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
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které zakazuje reklamě na potraviny uvádět v omyl zejména tím, ţe přisuzuje potravině 
schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit lidské choroby nebo na takové schopnosti 
odkazovat. Současně uloţila 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 

-  v rámci správního řízení, sp. zn. 2010/250/vos/WM, provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Altermed, produkt Mobilin, mutace 1, premiérově odvysílané dne 8. 
října 2009 v 17:59 hodin na programu ČT1  

-  v rámci správního řízení spis. zn. 2010/62/had/Boi a spis. zn. 2010/189/had/AG 
provedla důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na volně prodejný lék Oscillococcinum, 
mutace 5, premiérově odvysílané dne 8. října 2009 ve 12:14:32 hod. na programu 
Prima televize 

-  udělila provozovateli AZ Media a. s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Olomouc 103,4 
MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program ROCK MAX (číslo licence Ru/46/99) 

-  udělila provozovateli Česká rozhlasová s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Milevsko 
101,1 MHz/25 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Radio Orlík (licence přidělena rozhodnutím č. j. cun/9004/07 sp. zn. 
2007/244/FIA) 

-  udělila provozovateli Radio Krumlov, s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Prachatice 
101,4 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Kiss jiţní Čechy (číslo licence Ru/280/00) 

-  udělila provozovateli ESA - rádio, s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Příbram 94,4 
MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Fajn radio (číslo licence Ru/99/01) 

-  udělila provozovateli RADIO CRYSTAL s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Turnov 97,0 
MHz/125 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Hitrádio FM Crystal (číslo licence Ru/284/00) 

-  udělila provozovateli Radio Šumava s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Dvůr Králové 
89,0 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Rock Rádio Šumava (číslo licence Ru/287/00) 

-  udělila provozovateli PS KŘÍDLA, s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo 92,8 
MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Rádio PETROV (číslo licence Ru/139/01) 

-  udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Kutná Hora - Kaňk 107,5 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat (číslo licence Ru/138/01) 

-  udělila provozovateli Radio Krumlov, s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a zvýšení 
výkonu kmitočtu Jindřichův Hradec 99,1 MHz/100 W na 400 W podle § 20 odst. 4 a § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Kiss jiţní Čechy (číslo licence 
Ru/280/00) 

-  neudělila provozovateli AKJO. Media s. r. o. /Rock Radio Gold (číslo licence 
Ru/100/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, 
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spočívající v přidělení kmitočtu Jičín 107,9 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska 
ČTÚ 

-  neudělila provozovateli AZ Rádio s. r. o. / Hitrádio Magic Brno (číslo licence 
Ru/116/04) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, 
spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo 92,8 MHz/200 W z důvodu negativního 
stanoviska ČTÚ 

-  neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. /Radio Beat (číslo licence 
Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, 
spočívající ve zvýšení maximálního výkonu kmitočtu Pardubice - Polabiny 107,8 
MHz/100 W na 200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

-  neudělila provozovateli Ing. Františkovi Krpenskému souhlas se změnou souboru 
technických parametrů podle § 20 odst. 4 a změně územního rozsahu podle § 21 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanoviště a výkonu v souboru 
technických parametrů, a to z důvodu, ţe by poţadovaná změna vedla k neudělení 
licence na základě věřejného slyšení 

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., spis. zn. : 
2008/1501/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání programu HBO (Polsko) 
prostřednictvím kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, 
v České republice  

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., spis. zn. : 
2008/221/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání programu HBO Comedy (ČR, 
SR, Maďarsko, Moldávie, Rumunsko) prostřednictvím kabelových systémů společnosti 
GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 

 -  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., spis. zn. : 
2008/224/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání programu HBO Comedy 
(Polsko) prostřednictvím kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 
28492170, v České republice 

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., spis. zn. : 
2008/226/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání programu CINEMAX 2 (ČR, SR, 
Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie, Chorvatsko, Slovinsko) 
prostřednictvím kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v 
České republice  

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., licence č. j. Ru/226/02 ze dne 
5. listopadu 2002, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání programu 
HBO (ČR, SR) o vysílání prostřednictvím kabelových systémů společnosti GTS 
NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., licence sp. zn. 
2008/220/zem/HBO ze dne 26. března 2008, souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního 
rozsahu vysílání programu HBO 2 (ČR, SR, Maďarsko) o vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., licence sp. zn. 
2008/225/zem/HBO ze dne 26. března 2008, souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního 
rozsahu vysílání programu HBO (Maďarsko) o vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 
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-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., licence sp. zn. 
2008/1500/zem/HBO ze dne 16. prosince 2008, souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního 
rozsahu vysílání programu HBO 2 (Polsko) o vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 

-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., licence sp. zn. 
2008/1510/zem/HBO ze dne 16. prosince 2008, souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního 
rozsahu vysílání programu HBO (Rumunsko, Moldávie) o vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, v České republice 

-  se seznámila s dopisem společnosti TV MORAVA, s. r. o., ve kterém ţádá o 
stanovení diagramu vyuţití rádiových kmitočtů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 
231/2001 Sb.  

-  poţádá Český telekomunikační úřad o stanovisko k ţádosti společnosti TV MORAVA, 
s. r. o. a o zaslání příslušného diagramu vyuţití rádiových kmitočtů pro zemské digitální 
vysílání programu R1 MORAVA 

-  se seznámila s rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, ČTÚ, č. j. 39 
160/2008-606/XVI. vyř. ze dne 29. dubna 2010, ve věci sporu mezi EBD s. r. o. proti 
Czech Digital Group, a. s. o uzavření smlouvy podle § 72a zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích, doručeným společností Czech Digital Group, a. s.  

-  vyčká v uvedené věci na sdělení ČTÚ, zda byl proti uvedenému rozhodnutí podán 
rozklad, popř. zda toto rozhodnutí nabylo právní moci; tuto skutečnost sdělí společnosti 
REGIO MEDIA, a. s. ve věci jejího podnětu a společnosti Czech Digital Group, a. s.  

-  vydala provozovateli NTV cable s. r. o. souhlas a) ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci č. j. Ru/32/02 dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně výše základního kapitálu navýšením na 4 900 000,- Kč a s tím 
související změně vkladu jediného společníka, výše jeho obchodního podílu a změně 
společenské smlouvy a b) ke změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci č. j. 
Rg/3/98 dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše 
základního kapitálu navýšením na 4 900 000,- Kč a s tím související změně vkladu 
jediného společníka a výše jeho obchodního podílu 

-  se seznámila s informací, ţe provozovatel NTV cable s. r. o. (registrace č. j. Rg/3/98), 
v souladu s § 29 odst. 3 zákona č 231/2001 Sb., oznámil změnu společenské smlouvy  

- registrovala provozovateli T-Systems Czech Republic a. s., spis. zn. : 
2006/174/zem/T-S, dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. - změnu 
programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů: 
české - ALTEMA, CS mini, Disney Channel, Disney XD, DOKU CS, ETHNIC TV, 
EUROPA CINEMA, Fashion TV, FILMBOX FAMILY, GOLF CHANNEL CS, HBO 
Comedy, HD Plus (HD+), HE TV, KINO CS, LEO TV s časovým rozsahem vysílání 
22:00-06:00 h, MeteoTV, MTV, MTV Adria, MUZIKA CS, Nickelodeon, Nickelodeon 
European, Nova Cinema, Nova Sport, Prima COOL, PUBLIC, R 1, Retro Music 
Television, RTA, Televize Barrandov, SPORT2, SPORT 5, TV 7, TV TELKA, VH 1 
Classic European, VH 1 European, Z 1 ; zahraniční - 3sat, Animax, ARD, ARTE, AXN 
Crime, AXN Sci-fi, BBC News, bebe tv HD, Bloomberg Television, Blue Hustler s 
časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h, Canal 24 horas, Discovery HD Europe, 
Discovery World (Europe), Discovery Science, DISCOVERY Travel & Living, DOKU 
KLUB, Dom Kino (Filmový dům), FISHING & HUNTING PREMIUM CHANNEL, France 
2, France 3, France 4, France 5, France 24, Investigation Discovery (Europe), Jetix 
Play, JimJam, JOJ PLUS, MGM-Channel Central Europe, MTV Dance, MTV Hits, MTV 
Rocks, MUSIQ 1, Muzyka Pervogo (Hudba prvního kanálu), N24, NAT GEO MUSIC, 
Nat Geo Wild (Europe), National Geographic Channel HD, n-tv, Pervyj kanal. 
Vsemirnaja seť (První kanál. Celosvětová síť), Playboy TV s časovým rozsahem 
vysílání 22:00-06:00 h, Private Spice s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h, 
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ProSieben (PRO7), RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, RTL II, Sat. 1, Sky News, Sport 1, 
STV 3 – Trojka, Super RTL, The History Channel (Europe), The History Channel UK – 
HD, The Travel Channel, TV DOMA, TVE 1, TVE 2, TVE Internacional, TVP INFO, 
VCTV 1 (VTV), VCTV 2 (VTV), VCTV 3 (VTV), VCTV 4 (VTV), VCTV 5 (VTV), VH 1 
Classic Europe, VOOM HD, VOX, Vremja; dalekoje i blizkoje (Doba; vzdálená i blízká), 
ZDF, ZDFneo, ZDFtheaterkanal; - změnu územního rozsahu převzatého vysílání, 
spočívající v jeho rozšíření o katastrální území v rozsahu dle přílohy o 20 stranách textu  

-  se seznámila s informací provozovatele T-Systems Czech Republic a. s., spis. zn. : 
2006/174/zem/T-S, oznámenou dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ţe programy 
ČT 1, NOVA a STV 1 jsou šířeny v HD kvalitě (High Definition) 

-  prodlouţila ţadateli Magnalink, a. s. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, lhůtu k odstranění nedostatků ţádosti o změnu skutečností uvedených 
v přihlášce k registraci  

- registrovala provozovateli Magnalink, a. s. změny v přihlášce k registraci podle § 29 
odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: 1) v registraci a) nových 
převzatých českých televizních programů : RTA, Film Box, FILMBOX EXTRA, 
FILMBOX FAMILY, ETHNIK TV, MTV Adria, CS Film, CS mini, MeteoTV, TV TELKA, 
HD Plus (HD+), MTV, MUZIKA CS, KINO CS, DOKU CS, EVROPA CINEMA, Fashion 
TV, LEO TV(časový rozsah vysílání 22:00 – 06:00 hodin), Nova sport; b) nových 
převzatých zahraničních televizních programů: Baby TV, TVP Info, STV 1, STV 2, STV 
3, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, MUSIQ 1, TV MARKÍZA, NAT GEO MUSIC, Nat Geo 
Wild (Europe), National Geographic Channel HD, Viasat Explorer,Viasat History, Spice 
(časový rozsah vysílání 23:00 – 04. 00 hodin); TV5 (TV5 MONDE), France 24, CNN 
International, MCM POP, MCM TOP, Bebe TV, Deutsche Welle; 2) v rozšíření 
územního rozsahu převzatého vysílání o katastrální území v rozsahu celé ČR o 228 
stranách textu dle přílohy  

-  se seznámila s oznámením provozovatele Magnalink, a. s. spočívající ve změně 
sloţení statutárního orgánu společnosti  

-  přerušila s akcionářem S-Media a. s. IČ: 255 62 215 provozovatele AZ Media a. s. IČ: 
256 48 837 (č. j. : Ru/46/99) správní řízení a vyzvala ho k odstranění nedostatků 
spočívajících v doplnění ţádosti o skutečnosti uvedené v § 21 odst. 1 písm. e) a § 56 
zákona č. 231/2001 Sb.  

-  udělila provozovateli Praţské inforádio, s. r. o. IČ: 265 06 734 (licence č. j. Ru/117/04) 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v předchozím souhlasu s převedením 66% 
obchodního podílu společníka GES ASSET MANAGEMENT, a. s. IČ: 263 40 101 a 
34% obchodního podílu RADIO ASSET, a. s. IČ: 254 50 158 na třetí osobu, a to na 
společnost InFin, s. r. o. IČ: 256 37 096 a s tím souvisejícími změnami ve způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši jejich obchodních 
podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy 

-  udělila provozovateli Rádio Podještědí, s. r. o. IČ: 271 78 251 (licence č. j. Ru/224/05) 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v předchozím souhlasu s převedením 34% 
obchodního podílu RADIO ASSET, a. s. IČ: 254 50 158 ve společnosti, a to na 
společnost InFin, s. r. o. IČ: 256 37 096 a s tím souvisejícími změnami ve způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši jejich obchodních 
podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy 

-  udělila provozovateli Rádio Profil s. r. o. IČ: 150 53 164 (licence č. j. Ru/107/01) 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v předchozím souhlasu s převedením 96,97% 
obchodního podílu RADIO ASSET, a. s. IČ: 254 50 158 ve společnosti, a to na 
společnost InFin, s. r. o. IČ: 256 37 096 a s tím souvisejícími změnami ve způsobu 
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rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši jejich obchodních 
podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy 

-  udělila provozovateli Star Promotion, s. r. o. IČ: 265 06 700 (licence č. j. Ru/116/04) 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v předchozím souhlasu s převedením 100% 
obchodního podílu společníka Národní Praha a. s. IČ: 610 58 785 na třetí osobu, a to 
na společnost InFin, s. r. o. IČ: 256 37 096 a s tím souvisejícími změnami ve způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši jejich obchodních 
podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy 

-  udělila provozovateli MEDIA Party, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně označení názvu programu z Rádia OK na RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ 
ČECHY 

-  zahájila se společností Rádio Samson spol. s r. o., IČ: 28010957, správní řízení z 
moci úřední podle § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. pro moţné porušení zákona, 
spočívající v provozování rozhlasového vysílání, aniţ je k tomu oprávněn podle zákona 
č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, a vyzývá ji k vyjádření se lhůtou 30 dnů 
od doručení rozhodnutí o zahájení řízení 

-  se seznámila se srovnávací analýzou programů RADIO HEY Praha, Radio HEY a 
Radio Hey Brno provozovatelů Praţské inforádio, s. r. o., FAJRONT BS, s. r. o. a Star 
Promotinon, s. r. o. v kontrolovaných dnech 23. března a 7. dubna 2010 ve vybraných 
časech od 06:00 – 07:00, od 08:00 – 09:00 a od 18:00 do 19:00 hodin 

-  upozornila provozovatele FAJRONT BS, s. r. o. na porušení licenčních podmínek 
podle § 59 zákona č. 231/2001 Sb., kterých se dopustil nedodrţením podílu odvysílané 
české a zahraniční hudební produkce ve dnech 23. března a 7. dubna 2010 a stanovila 
mu lhůtu k nápravě 60 dní od doručení upozornění 

-  se seznámila s analýzou ankety Co vy na to? která byla odvysílaná na programu 
RÁDIO IMPULS dne 29. března 2010  

-  se seznámila s analýzou rozhovoru na téma ubytování seniorů, který byl odvysílán 13. 
dubna 2010 od 16:33 hodin na programu Classic FM 

-  shledala, ţe provozovatel RKR, s. r. o. odvysílal v úterý 13. dubna 2010 v 16:33 hodin 
na programu Classic FM rozhovor na téma ubytování seniorů v souladu se zákonem o 
rozhlasovém a televizním vysílání 

-  se seznámila s analyzou pořadu UŠI RÁDIA BEAT, který byl odvysílán na programu 
RÁDIO BEAT dne 21. dubna 2010 od 19:00 do 20:00 hodin 

-  shledala, ţe provozovatel BROADCAST MEDIA, s. r. o., odvysílal na programu 
RÁDIO BEAT dne 21. dubna 2010 pořad UŠI RÁDIA BEAT v souladu se zákonem o 
rozhlasovém a televizním vysílání 

-  se seznámila s podnětem posluchače týkajícím se pořadu „Názory a argumenty“ 
vysílaného dne 3. dubna 2010 v čase 18:10 hodin na programu Český rozhlas 6 
provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače týkajícím se pořadu „Názory a 
argumenty“ vysílaného dne 14. dubna 2010 v čase 18:10 hodin na programu Český 
rozhlas 6 provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače týkajícím se reklamy 
na přípravek Clavin, s podnětem posluchače týkajícím se pořadu „Dvacet minut 
Radioţurnálu“ vysílaného dne 30. dubna 2010 v čase 17:33 hodin na programu Český 
rozhlas 1-Radioţurnál provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače týkajícím 
se reklam politických stran vysílaných na programu Hitradio APOLLO provozovatelem 
EN – DAXI, s. r. o., s podnětem týkajícím se reklamy na přípravek Avelut Lutein a 
Ocuvite Lutein Forte vysílané na programu Český rozhlas 1-Radioţurnál a na přípravek 
Dologran vysílané na programu Country Radio a s podnětem posluchače týkajícím se 
reklamy na přípravek APO-CURENZYM vysílané během dubna 2010 na programu Kiss 
provozovatelem Rádio Bohemia, spol. s r. o.  
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-  se seznámila s analýzou reklamního spotu APO-CURENZYM odvysílaném na 
programu Kiss 98 FM provozovatele Radio Bohemia spo. s r. o. v průběhu měsíce 
dubna 2010 

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010, č. j. 
6 As 47/2009, kterým se ruší rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. května 
2009, č. j. 7 Ca 134/2008 a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení 

-  zveřejňuje oznámení určené poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání upozorňující na jejich povinnost doručení písemných oznámení dle § 5 
AVMSnv v zákonem stanovené lhůtě pro účely Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání: 

 

OZNÁMENÍ 
 

 
Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jsou povinni doručit 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání písemné oznámení podle § 5 zákona č. 
132/2010 Sb. pro účely Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb, a 

to ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ve lhůtě podle 
přechodných ustanovení podle § 19 zákona č. 132/2010 Sb.  

 (tj. 60 dnů ode dne účinnosti cit. zákona) 
 

 
 
Dne 1. června 2010 nabývá účinnosti zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách 
na vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen AVMSnv), který zpracovává příslušné předpisy 
Evropské unie a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.  
 
Správním úřadem příslušným k dohledu nad dodrţováním tohoto zákona byla ustanovena Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada).  
 
Rada má nyní ze zákona stanovenu povinnost vést Evidenci poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání* (dále jen Evidence). Evidence bude veřejným seznamem obsahujícím 
údaje o jednotlivých poskytovatelích audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, do které bude 
moţné nahlíţet a pořizovat si z ní výpisy nebo opisy. Tato a další pravidla pro vytváření a obsah 
Evidence stanoví § 5 AVMSnv.   
 
V souvislosti s přijetím AVMSnv tak vzniká stávajícím i novým poskytovatelům audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání** povinnost doručit Radě písemné oznámení obsahující údaje nutné pro zápis do 
Evidence (viz. formulář na webu www. rrtv. cz).  
 
Lhůta pro sdělení poţadovaných informací je stanovena v délce 30 dnů ode dne vzniku 
ţivnostenského oprávnění (§ 5 odst. 1 AVMSnv).  
 
Právnické a fyzické osoby poskytující sluţbu, která se dnem účinnosti AVMSnv povaţuje za 
audiovizuální mediální sluţbu na vyţádání, jsou povinni doručit Radě údaje zapisované do Evidence 
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti AVMSnv, tj. do 2. srpna 2010, v souladu s přechodným 
ustanovením § 19 AVMSnv.  
 
Po té, co dojde k zápisu osoby, která oznámení učinila, do Evidence, Rada zašle potvrzení o 
provedení tohoto zápisu dané osobě – poskytovateli audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.  
 
V případě podání neúplného oznámení oprávněnou osobou, bude tato vyzvána k jeho doplnění ve 
lhůtě 30 dnů; nedojde-li k nápravě v této lhůtě, povaţuje se evidenční povinnost za nesplněnou.  
 
Rada upozorňuje, ţe nesplnění oznamovací povinnosti představuje správní delikt dle § 12 AVMSnv.  
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* § 2 odst. 1 písm. d) AVMSnv – Pro účely tohoto zákona se rozumí poskytovatelem audiovizuální mediální 
služby na vyžádání podnikající fyzická nebo právnická osoba, která určuje způsob organizace audiovizuální 

mediální sluţby na vyţádání a má za tuto sluţbu redakční odpovědnost.  

** § 2 odst. 1 písm. a) AVMSnv – Pro účely tohoto zákona se rozumí audiovizuální mediální službou na 
vyžádání sluţba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální 

sluţby na vyţádání a jejímţ hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo 
vzdělávání, a která umoţňuje sledování pořadů v okamţiku zvoleném uţivatelem a na jeho individuální ţádost na 
základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální sluţby na vyţádání (dále jen 
"katalog pořadů").  

Pro úplnost uvádíme, ţe AVMSnv se vztahuje na poskytovatele audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, kteří 
splňují podmínky stanovené v § 3 cit. zákona.  

 

 

 

V Praze dne 20. 5. 2010 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv. cz 

274 813 830 


