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Tisková zpráva ze 17. zasedání, konaného dne 7. 9. 2010  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

-  program schválila ve znění projednaných změn 

- udělila provozovateli Radio Station Brno s. r. o. IČ: 15547281 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení 
výkonu kmitočtu Jihlava 107,7 MHz / 250 W na 500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program KISS HÁDY (licence č. j. Ru/11/99) 

- udělila provozovateli JUKE BOX s. r. o. IČ: 253 96 676 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Moravský Krumlov 97,7 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - FM (licence Ru/81/98) 

- udělila provozovateli Gama media s. r. o. IČ: 25028499 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu 
kmitočtu Most 107,9 MHz / 200 W na 500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Gama Rádio (sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO) 

- neudělila provozovateli RADIO BONTON a. s. / Radio Bonton, IČ: 60192682 (licence 
Ru/104/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, 
spočívající v přidělení kmitočtů Plzeň 107,3 MHz / 100 W, Kolín 92,4 MHz / 100 W, 
Příbram 92,8 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

- neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Radio BEAT, IČ: 26145430 
(licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov - Hajnice 104,4 MHz / 400 W, alt. 
91,4 MHz, alt. 103,6 MHz z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

- se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání 
rádiových kmitočtů rozhlasových sluţeb 

- zastavila dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení s 
provozovatelem TV Osoblaha s. r. o., IČ: 25849875, ve věci ţádosti o prodlouţení 
platnosti licence č. j. Ru/190/02, neboť provozovatel vzal svou ţádost zpět; dle č. j. 6485 
a 6960 

- shledala, ţe provozovateli FILM EUROPE, s. r. o., IČ: 289 22 921, zanikla dne 20. 
srpna 2010 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního 
programu EUROPA CINEMA prostřednictvím druţice, vydaná na základě rozhodnutí 
sp. zn.: 2009/785/FIA/FIL, č. j. Fia/6527/09 ze dne 25. srpna 2009. O této skutečnosti 
vydala provozovateli osvědčení  

- stanovila provozovateli TV MORAVA, s. r. o., IČ: 25826841, dle § 2 odst. 1 písm. y) 
zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání programu R1 
MORAVA, licence č. j. Ru/169/99, diagramem vyuţití rádiových kmitočtů dle přílohy 

- stanovila provozovateli TV Vřídlo s. r. o., IČ: 26340534, dle § 2 odst. 1 písm. y) zákona 
č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání programu R1 Vřídlo, 
licence č. j. Ru/189/99, diagramem vyuţití rádiových kmitočtů dle přílohy 

- stanovila provozovateli GENUS TV a. s., IČ: 48291927, dle § 2 odst. 1 písm. y) zákona 
č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání programu R1 GENUS, 
licence č. j. Ru/35/96, diagramem vyuţití rádiových kmitočtů dle přílohy 

- stanovila provozovateli RTA OSTRAVA, s. r. o., IČ: 47984392, dle § 2 odst. 1 písm. y) 
zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání programu RTA 
OSTRAVA, licence č. j. Ru/216/97, diagramem vyuţití rádiových kmitočtů dle přílohy 

- vzala na vědomí, ţe provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o., IČ 
45797111, zaniknou ke dni 8. září 2010 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. 
licence sp. zn. 2007/445/zem/TO2, 2007/446/zem/TO2, 2007/447/zem/TO2, 



 

2 

 

2007/454/sve/TO2, 2007/448/zem/TO2, 2007/453/sve/TO2, 2007/455/sve/TO2, 
2007/456/sve/TO2, 2007/457/sve/TO2, 2008/1174/sve/TO2 k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, dle č. j. 6342 a 7042, a vydala o této 
skutečnosti osvědčení 

- vzala na vědomí, ţe dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli MTV 
NETWORKS, s. r. o., IČ 28970438, zanikla ke dni 22. srpna 2010 licence č. j. 
sve/6918/09, spis.zn. 2009/946/sve/MTV k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím druţice programu MTV Polska, dle č. j. 6956, a vydala o této 
skutečnosti osvědčení 

- vzala na vědomí, ţe provozovatel MTV NETWORKS, s. r. o., IČ 28970438, zahájil ke 
dni 23. srpna 2010 vysílání programu MTV Polska dle licence č. j. sve/2535/10, spis.zn. 
2010/611/sve/MTV, dle č. j. 6956 

- doplnila provozovateli TV MAJ s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
územní rozsah vysílání licence č. j. Ru/150/02 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6252 

- doplnila provozovateli Disney Channels (Benelux) B. V., organizační sloţka, IČ 
28481143, dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6434, podle § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. sve/1981/09, spis. zn.: 2008/1577/sve/JET, o hlavní 
jazyk televizního vysílání: rumunštinu; a výčet států: Rusko, Rumunsko, Bulharsko, 
Albánie, Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 
Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Srbsko a Černá 
Hora, Slovinsko, Tádţikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, na jejichţ území je 
vysílání televizního programu Disney Channel zcela nebo převáţně směrováno (§14 
odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Bulharska, Estonska, 
Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska, na jejichţ území je televizní vysílání programu 
Disney Channel, provozovatele Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka, IČ 
28481143, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č. 
j. sve/1981/09, spis. zn.: 2008/1577/sve/JET, ze dne 10. března 2009; doba platnosti 
licence do 23. března 2021; označení (název) programu: Disney Channel; základní 
programová specifikace: Animované a hrané pořady určené dětem a mládeţi od 4 do 
16 let; hlavní jazyk televizního vysílání: rumunština 

- doplnila provozovateli Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka, IČ 
28481143, dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6434, podle § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. sve/1982/09, spis. zn.: 2008/1578/sve/JET, o hlavní 
jazyk televizního vysílání: polštinu; a výčet států: Polsko, na jehoţ území je vysílání 
televizního programu Disney XD zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ území je 
televizní vysílání programu Disney XD, provozovatele Disney Channels (Benelux) B.V., 
organizační sloţka, IČ 28481143, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace 
o programu: licence č. j. č. j. sve/1982/09, spis. zn.: 2008/1578/sve/JET, ze dne 10. 
března 2009; doba platnosti licence do 19. dubna 2021; označení (název) programu: 
Disney XD; základní programová specifikace: Animované a hrané pořady určené dětem 
a mládeţi od 4 do 16 let; hlavní jazyk televizního vysílání: polština 

- doplnila provozovateli Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka, IČ 
28481143, dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6434, podle § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. sve/1983/09, spis. zn.: 2008/1580/sve/JET, o hlavní 
jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko, na jejichţ území je vysílání televizního programu Disney Channel zcela nebo 
převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.) 
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- informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj. Slovenska a 
Maďarska, na jejichţ území je televizní vysílání programu Disney Channel, 
provozovatele Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka, IČ 28481143, zcela 
nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č. j. č. j. 
sve/1983/09, spis. zn.: 2008/1580/sve/JET, ze dne 10. března 2009; doba platnosti 
licence do 23. března 2021; označení (název) programu: Disney Channel; základní 
programová specifikace: Animované a hrané pořady určené dětem a mládeţi od 4 do 
16 let; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o. podle § 21 odst. 
2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. zem/7325/07, sp. zn. 
2007/559/zem/TO2, ze dne 31. července 2007, k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6342 a 6740 

- doplnila provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, dle 
podání provozovatele doručeného dne 2. srpna 2010 pod č. j. 6351, ve znění upřesnění 
ze dne 24. srpna 2010, č. j. 7119, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF, ze dne 26. srpna 2008, o hlavní jazyk 
televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, na 
jejichţ území je vysílání televizního programu CS mini zcela nebo převáţně směrováno 
(§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na 
jejíţ území je televizní vysílání programu CS mini, provozovatele Československá 
filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, zcela nebo převáţně směrováno; základní 
informace o programu: licence č. j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF, ze dne 
26. srpna 2008; doba platnosti licence do 7. září 2020; označení (název) programu: CS 
mini; základní programová specifikace: dětský tematický program; hlavní jazyk 
televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, dle 
podání provozovatele doručeného dne 2. srpna 2010 pod č. j. 6351, ve znění upřesnění 
ze dne 24. srpna 2010, č. j. 7119, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet 
států: Česká republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání televizního 
programu CS Film zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na 
jejíţ území je televizní vysílání programu CS Film, provozovatele Československá 
filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, zcela nebo převáţně směrováno; základní 
informace o programu: licence č. j. Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005; doba platnosti 
licence do 26. dubna 2017; označení (název) programu: CS Film; základní programová 
specifikace: filmový kanál; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština 

- sp. zn. 2010/883/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
Ru/266/02, ze dne 5. listopadu 2002, k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle 
podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/884/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2075/08, sp. zn. 2008/220/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/885/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2083/08, sp. zn. 2008/221/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
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televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/887/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2079/08, sp. zn. 2008/224/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/888/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2078/08, sp. zn. 2008/225/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/889/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2077/08, sp. zn. 2008/227/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/890/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/2076/08, sp. zn. 2008/228/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/891/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/8334/08, sp. zn. 2008/1500/zem/HBO, ze dne 22. prosince 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/892/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
zem/8333/08, sp. zn. 2008/1501/zem/HBO, ze dne 22. prosince 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- sp. zn. 2010/893/sve/HBO doplnila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. 
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. 
sve/8332/08, sp. zn. 2008/1510/sve/HBO, ze dne 16. prosince 2008, k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 5747, 6685  

- doplnila provozovateli První zpravodajská a. s. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 
Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2008/315/sve/1ZP k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a druţice o výčet katastrálních 
území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č. 
j. 6430 

- doplnila provozovateli Marek Spáčil (obchodní firma: Marek Spáčil - TV - Marko) podle 
§ 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 
2009/860/zem/Mar k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání 
provozovatele ze dne 3. srpna 2010, č. j. 6440 

- doplnila provozovateli Nataša Pštrossová Videostudio Fonka podle § 21 odst. 2 
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č. j. Ru/78/02/978 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. 
srpna 2010, č. j. 6348  
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- doplnila provozovateli Akrman Miloslav podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/237/sve/AKR k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 3. srpna 2010, č. j. 6442 

- doplnila provozovateli Kadlec Aleš podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., územní 
rozsah vysílání licence č. j.: Ru/220/05/2969 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 4. srpna 2010, č. j. 6484 

- doplnila provozovateli Obec Bystřice podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/1282/FIA/Obe k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29. července 2010, č. j. 6250 

- doplnila provozovateli ZZIP s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., územní 
rozsah vysílání licence č. j. Ru/60/02/923 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č. j. 6364 

- doplnila provozovateli Karel Soukup podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/933/zem/SOK, č. j.: zem/8875/06 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 12. 
srpna 2010, č. j. 6814 

- doplnila provozovateli ATV CZ, s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2007/427/sve/ATV, č. j.: sve/7638/07 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. 
srpna 2010, č. j. 6356 

- doplnila provozovateli 3C spol. s r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence č. j.: Ru/91/03/797 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 18. srpna 2010, č. j. 6959 

- doplnila provozovateli Stavební bytové druţstvo Roţnov podle § 21 odst. 2 zákona č. 
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č. j.: Ru/281/02/3 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 18. srpna 2010, č. j. 6954 

- doplnila provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, dle podání provozovatele 
doručeného pod č. j. 6429, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č. j. 
zem/6806/09, spis. zn.: 2009/902/zem/CET, ze dne 8. září 2009, o hlavní jazyk 
televizního vysílání: český jazyk; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, 
na jejichţ území je vysílání programu MTV zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 
1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie (mimo ČR), tj. Slovenské 
republiky, na jehoţ území je televizní vysílání programu MTV, provozovatele CET 21 
spol. s r. o., IČ 45800456, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o 
programu: licence č. j. zem/6806/09, spis. zn.: 2009/902/zem/CET, ze dne 8.9.2009; 
doba platnosti licence do 5. října 2021; označení (název) programu: MTV; základní 
programová specifikace: program MTV je hudební a life stylový program určený mladým 
divákům; hlavní jazyk televizního vysílání: český jazyk 

- se seznámila s informací, ţe provozovatel CET 21 spol. s r. o. doplnil hlavní jazyk 
vysílání u televizních programů NOVA a Nova Cinema šířených prostřednictvím druţice 
a určených pouze pro Českou republiku 

- doplnila provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, dle podání provozovatele 
doručeného pod č. j. 6429, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č. j. 
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zem/6308/08, spis. zn.: 2008/1079/zem/CET, o hlavní jazyk televizního vysílání: český 
jazyk; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání 
programu Nova sport zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb.) 

- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie (mimo ČR), tj. Slovenské 
republiky, na jehoţ území je televizní vysílání programu Nova sport, provozovatele CET 
21 spol. s r. o., IČ 45800456, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o 
programu: licence č. j. zem/6308/08, spis. zn.: 2008/1079/zem/CET, ze dne 24.9.2008; 
doba platnosti licence do 22.9.2020; označení (název) programu: Nova sport; základní 
programová specifikace: televizní sportovní program; hlavní jazyk televizního vysílání: 
český jazyk 

- doplnila provozovateli CET 21 spol. s r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
územní rozsah vysílání licence č. j. zem/6308/08, spis. zn.: 2008/1079/zem/CET, ze dne 
24. 9. 2008, k provozování televizního vysílání programu Nova sport prostřednictvím 
kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1, písm. f) zákona 
č. 231/2001 Sb.) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6429 

- vydala dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí sp. zn.: 
2010/579/sve/MME, ze dne 13. července 2010, o doplnění licence o údaje dle § 21 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o které poţádal účastník řízení MAME Moravské 
Budějovice, s. r. o., opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí v části 
IČ provozovatele MAME Moravské Budějovice, s. r. o. na IČ 25570161 

- vydala provozovateli Kabelová televize Přerov, a. s., licence č. j. Ru/45/03, registrace 
č. j. Rg/60/96, souhlas se změnou vkladu a výše obchodních podílů jednotlivých 
akcionářů, seznamu akcionářů a převodem podílu ve společnosti na třetí osobu, dle § 
21 odst. 1 písm. e), dle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001 
Sb., v rozsahu dle podání č. j. 6927 ze dne 17. srpna 2010 

- registrovala společnost KLFREE NETWORKS, s. r. o., IČ 29051088, jako 
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, spis. zn.: 2010/962/zem/KLF; územní rozsah převzatého vysílání 
– katastrální území dle podání č. j. 7130 ze dne 25. srpna 2010 v rozsahu tří stran textu; 
programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - 
Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Rádio Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, 
ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko, Regionální stanice ČRo: ČRo Plzeň, ČRo Regina, 
ČRo Region, Středočeský kraj; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT4 Sport, ČT24, 
CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, CS mini, FASHION TV, Film Box, FILMBOX EXTRA, 
HBO, HBO 2, HBO Comedy, LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00–06:00 hodin), 
MTV, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko), Prima televize, Prima COOL, 
PUBLIC, R 1, SPORT 5, Televize Barrandov, TV7, Tv NOE, Z 1; televizní – zahraniční: 
Animal Planet (Europe), AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Baby TV, DISCOVERY 
Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living, Discovery World (Europe), 
Disney Channel, DOKU KLUB, EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT 2, 
Film+2, Investigation Discovery (Europe), JOJ, JOJ PLUS, National Geographic 
Channel – Central Europe, National Geographic HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, 
Playboy TV (časový rozsah vysílání 22:00-06:00 hodin), Private Spice (časový rozsah 
vysílání 22:00-06:00 hodin), STV 1 – Jednotka, STV 2 – Dvojka, STV – Trojka, THE 
FISHING AND HUNTING CHANNEL, Travel Channel, TV DOMA, TV MARKÍZA, Viasat 
Explorer, Viasat History, dle podání č. j. 7130 ze dne 25. srpna 2010 ve znění doplnění 
ze dne 31. srpna 2010, č. j. 7270 

- registrovala společnost E consulting s. r. o., IČ 255 95 393, jako provozovatele 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah převzatého 
vysílání – 600768 Bačice a další katastrální území v okrese Třebíč v rozsahu 3 stran 
textu dle přílohy – registrované programy televizní – a) české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, 
NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, Prima televize s příslušnou regionální 
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mutací, TV 7, Prima COOL, Z 1, R 1 (dříve Prima klub), Televize Barrandov, PUBLIC 
TV, Tv NOE, LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00 hodin), CS Film, CS mini, 
HBO, HBO2, HBO Comedy, CINEMAX, CINEMAX 2, Nova sport, MTV, SPORT 5, Film 
Box, FILMBOX EXTRA, FASHION TV; b) zahraniční: Discovery World (dříve Discovery 
Civilisation), DISCOVERY Investigation, Discovery HD Europe, Discovery Science (Sci 
– Trek), Discovery Travel & Living, Animal Planet, DISCOVERY Channel, Travel 
Channel, Private Spice (původní název Spice Platinum, časový rozsah vysílání 22.00 – 
6.00 hodin), Eurosport International, Eurosport 2, Disney Channel (Fox Kids), Baby TV, 
National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat 
Geo Wild HD, Playboy TV (časový rozsah vysílání 22.00 – 6.00 hodin), Viasat Explorer, 
Viasat History, JOJ, STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ PLUS, DOQ, 
FISHING AND HUNTING CHANNEL, Film +2 ( dříve Film +), AXN, AXN Crime, AXN 
Sci-Fi; rozhlasové programy - české: ČRo 1 – Radioţurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – 
Vltava, ČRo 6, ČRo 4 Rádio Wave, Regionální stanice ČRo, ČRo Rádio Česko, ČRo 
Leonardo, ČRo D-Dur; 

- zastavila dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení se 
společností Global communications s. r. o., IČ: 26974525, ve věci přihlášky k registraci 
převzatého vysílání, neboť přihlašovatel vzal svou ţádost zpět 

- registrovala provozovateli MAXPROGRES, s. r. o. (registrace č. j. Rg/49/05) dle § 29 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v 
rozšíření převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů o katastrální území 
dle ţádosti č. j. 6354 

- vzala na vědomí dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. oznámení provozovatele 
MAXPROGES, s. r. o. (Rg/49/05) o změně programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o televizní programy české: ČT 4 sport, Prima COOL, CS Film, FILM BOX, Tv 
NOE, Nova Cinema, PUBLIC, T1, Televize Barrandov, MTV, FILMBOX EXTRA, 
Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy, SPORT2, SPORT 5, FUN 1, LEO TV (22:00 – 
06:00 h), Retro Music Television a zahraniční (ze států Evropské unie): ORF 1, ORF 2, 
Deutsche Welle, STV 3, BBC World news, EuroNews, PRO 7, TV 5, Kabel 1, France 
24, Fashion TV, CNBC Europe, Sport1, TV Paprika, TV Deko, DOKU KLUB, MUSIC 
BOX, TV LUX, Ţiva Televízia, MUSIQ 1, DOMA, TV8, FISHING AND HUNTING 
PREMIUM CHANNEL; doplnění okresů k jiţ zaregistrovaným katastrálním územím: 
katastrální území Bohunice, Černá Pole, Horní Heršpice, Husovice, Komárov, Královo 
Pole, Maloměřice, Město Brno, Pisárky, Ponava, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, 
Veveří, Zábrdovice, Ţabovřesky, Ţidenice – okres Brno – město a katastrální území 
Boskovice – okres Blansko; oznámení změny názvů jiţ zaregistrovaných programů na 
Nova Sport, Animax, Disney Channel, dle č. j. 6354 

- vzala dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na vědomí oznámení provozovatele 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (Rg/32/05) o změně programové nabídky 
spočívající v jejím rozšíření o televizní programy české: Nickelodeon, KINO CS, 
MUZIKA CS, SPORT2, METROPOL TV, zahraniční: JOJ PLUS, THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL; a o změně programové nabídky spočívající ve zrušení registrace 
televizních programů českých HC Vítkovice Steel, HC Energie Karlovy Vary, PSG Zlín, 
Bílí Tygři Liberec, HC Plzeň, HC Mountfield, HC Slavia Praha, HC Eaton Pardubice, HC 
Sparta Praha, BK Mladá Boleslav, dle č. j. 6428 a 7041 

- se seznámila s oznámením provozovatele SAT - AN NET s. r. o., IČO: 283 63 787 dle 
§ 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v přihlášce o 
registraci sp. zn.: 2008/1616/kuc/SAT ze dne 3. února 2009 spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšířeni o programy: a) televizní české: Prima COOL, 
LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00 hodin), CS Film, CS mini, MTV, SPORT 
5, Film Box, FILMBOX EXTRA, FASHION TV, R 1 (dříve Prima klub); b) televizní 
zahraniční: Discovery World (dříve Discovery Civilisation (Europe), DISCOVERY 
Investigation, Discovery Sci-Trek, Discovery Travel & Living, Animal Planet, Discovery 
Channel, Travel Channel, Private Spice (původní název Spice Platinum, časový rozsah 
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vysílání 22:00 – 6.00 hodin), Eurosport 2, Disney Channel (Fox Kids), Baby TV, 
National Geographic, National Geographic HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, 
Playboy TV, JOJ, STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, STV 3, TV DOMA, JOJ PLUS dle 
podání ze dne 11. srpna 2010, č. j. 6758 

- se seznámila s oznámením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., IČO: 
469 00 250 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených 
v přihlášce o registraci č. j.: Rg/34/96 ze dne 25. června 1996 spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšířeni o programy: a) televizní české: Prima COOL, 
MTV, LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00 hodin); b) televizní zahraniční: 
Viasat Nature dle podání ze dne 11. srpna 2010, č. j. 6756 

- se seznámila s oznámením provozovatele BKS Capital Partners a. s., IČO: 275 74 016 
dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o 
registraci sp. zn.: 2008/265/FIA/BKS ze dne 22. dubna 2008 spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšířeni o programy: a) televizní české: LEO TV 
(časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00 hodin); b) televizní zahraniční: MUSIQ 1 dle 
podání ze dne 12. srpna 2010, č. j. 6810 

- se seznámila s oznámením provozovatele SATT a. s., IČO: 607 49 105 dle § 29 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci č. j.: 
Rg/10/96 ze dne 12. června 1996 spočívající ve změně programové nabídky, a to ve 
vyjmutí TV programů: a) televizní české: Fashion TV HD (zaniklý); b) televizní 
zahraniční: Bebe TV HD, pro obce Ţďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice 
nad Pernštejnem dle podání ze dne 13. srpna 2010, č. j. 6856 

- se seznámila s oznámením provozovatele Šulc Jiří - Sat Line, IČO: 44801301 dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci 
č. j.: Rg/3/05 ze dne 5. ledna 2005 spočívající ve změně programové nabídky, a to v 
jejím rozšířeni o programy: 1) televizní a) české: Z 1, Televize Barrandov, Prima COOL, 
MTV, ; b) televizní zahraniční: Film+2 (původní název Film +), THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL, DOKU KLUB, MUSIQ 1, TV8; 2) rozhlasové české: Radio Beat 
dle podání ze dne 23. srpna 2010, č. j. 7069 

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 431/2009 - 51 ze dne 
9. května 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. drd/7357/09 ze dne 6. 10. 
2009; sp. zn. 2008/1523/BUR/ČTV, jímţ byla uloţena pokuta provozovateli Česká 
televize ve výši 200 000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil odvysíláním pořadu Události, resp. reportáţe o jackpotu Sazky, dne 22. října 
2008 od 19:00 hodin na programu ČT1 

- vzala zpět kasační stíţnost podanou proti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. 
j. 9 Ca 431/2009 - 51 ze dne 19. května 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. 
drd/7357/09 ze dne 6. 10. 2009; sp. zn. 2008/1523/BUR/ČTV, jímţ byla uloţena pokuta 
provozovateli Česká televize ve výši 200 000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Události, resp. reportáţe o 
jackpotu Sazky, dne 22. října 2008 od 19:00 hodin na programu ČT1 

- uloţila provozovateli, Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 
Praha 4 – Kavčí Hory, pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť odvysíláním pořadu Události, 
respektive reportáţí o jackpotu Sazky, dne 22. října 2008 od 19:00 hodin na programu 
ČT1, který byl informačně neúplný a zavádějící, se dopustil porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., který uloţila povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20081523. 
Účastníkovi řízení se uloţila povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,-
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
5/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 



 

9 

 

symbol 20081523. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí 

- v rámci správního řízení spis. zn. 2010/136/had/Dr. a 2010/497/had/Dr. provedla 
důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na přípravek „Regenerační kúra Vitalita Dr. 
Popova“ odvysílané dne 6. března 2010 ve 4:00 hodin na programu PUBLIC 

- uloţila provozovateli TOTALPRESS, s. r. o. IČ: 27171531, sídlem Václavské náměstí 
802/56, Praha 1, 110 00; pořádkovou pokutu ve výši 50 000,- Kč neboť jako šiřitel 
nesplnil povinnosti dle § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je šiřitel povinen 
na výzvu orgánů dozoru (Rady) pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného 
odkladu údaje o objednateli reklamy na přípravek „Regenerační kúra Vitalita Dr. 
Popova“ odvysílané dne 6. března 2010 ve 4:00 hodin na programu PUBLIC 

- v rámci správního řízení spis. zn. 2010/416/had/Dan provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Danone produkt Actimel, mutace 107, v premiéře vysílané dne 1. 2. 
2010 od 07:20:20 hodin na programu Prima televize  

- zahájila se společností YOUNG & RUBICAM Praha s. r. o. IČ: 63079054, sídlem: 
Nádraţní 762, PSČ 15000 Praha 5, správní řízení z moci úřední, neboť se mohla jako 
zpracovatel dopustit porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, odvysíláním reklamy Danone na produkt 
Actimel, mutace 107, v premiéře dne 1. 2. 2010 od 07:20:20 hodin na programu Prima 
televize a dále ve 186 reprízách /dle přiloţeného seznamu/ do 28.2.2010 na 
programech Prima televize, Nova Cinema a Nova, neboť tato reklama obsahuje 
zdravotní tvrzení v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006  

- v rámci správního řízení spis. zn. 2010/415/had/Zen provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu sponzorského vzkazu Calibrum Activin (sponzor upoutávky, mutace 1), 
premiérově vysílaného dne 8. února 2010 v 19:58:48 hodin na programu ČT1  

- udělila společnosti FIBERA, s. r. o., IČ 28509463, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; název (označení) programu: IFK; základní programová specifikace: lokální 
informační program; územní rozsah vysílání: okres Frýdek Místek - k. ú. 770892 Třinec, 
780014 Vendryně, 616923 Bystřice nad Olší, 708168 Nýdek, okres Karviná - k. ú. 
623164 Český Těšín, okres Třinec - k. ú. 710032 Oldřichovice u Třince, 711015 
Konská, 771091 Dolní Líštná, 771104 Lyţbice; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
dle č. j. 5293, 6629, 6827, 6874 

- udělila v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. podle § 25 zákona č. 
231/2001 Sb. společnosti První zpravodajská, a. s., IČ: 27204090, licenci k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; označení (název) 
programu: Z1; základní programová specifikace: zpravodajsko-publicistická stanice s 
rozšířením do některých příbuzných ţánrů - například dokumentů nebo magazínů; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; výčet států, 
na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; 
identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - 
internetu; informace o přístupu k vysílání: http://z1tv.cz/stream.html; a to na dobu 12 let 
od právní moci tohoto rozhodnutí 

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot Citroën Česká republika na produkt C3 Visiodrive s premiérou vysílání 
dne 1. dubna 2010 v 18:25:56 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 2. dubna 
2010 od 22:14:59 hodin na programu ČT1, 2. dubna 2010 od 22:43:20 hodin na 
programu ČT1, 3. dubna 2010 od 18:39:33 hodin na programu ČT1, 6. dubna 2010 od 
21:10:56 hodin na programu ČT1, 8. dubna 2010 od 22:37:20 hodin na programu ČT1, 
9. dubna 2010 od 18:27:01 hodin na programu ČT1, 9. dubna 2010 od 22:17:05 hodin 
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na programu ČT1, 10. dubna 2010 od 18:38:56 hodin na programu ČT1, 12. dubna 
2010 od 20:53:50 hodin na programu ČT1, 13. dubna 2010 od 21:10:15 hodin na 
programu ČT1, 15. dubna 2010 od 18:26:00 hodin na programu ČT1, 16. dubna 2010 
od 18:26:26 hodin na programu ČT1, 16. dubna 2010 od 22:23:05 hodin na programu 
ČT1, 17. dubna 2010 od 18:38:05 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 od 21:55:03 
hodin na programu ČT1, 19. dubna 2010 od 20:51:21 hodin na programu ČT1 a 20. 
dubna 2010 od 17:29:45 hodin na programu ČT1, nebyl jako reklama rozeznatelný, 
jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra 

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot Samsung na produkt Star Gold s premiérou vysílání dne 1. dubna 2010 
ve 20:59:47 hodin na programu ČT2 a 42 reprízami na programech ČT1 a ČT2 /výpis 
všech časů vysílání reklamního spotu Samsung v měsíci dubnu je přiloţen v příloze/, 
nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup 
extra 

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot Import Volkswagen Group na produkt Seat s premiérou vysílání dne 5. 
dubna 2010 ve 21:36:29 hodin na programu ČT1 a 69 reprízami na programech ČT1 a 
ČT2 /výpis všech časů vysílání reklamního spotu Import Volkswagen Group v měsíci 
dubnu je přiloţen v příloze/, nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v 
teleshoppingovém bloku Nákup extra  

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot MEVET na produkt Frontline Combo s premiérou vysílání dne 6. dubna 
2010 v 17:29:31 hodin na programu ČT1 a 145 reprízami na programech ČT1 a ČT2 
/výpis všech časů vysílání reklamního spotu MEVET v měsíci dubnu je přiloţen v 
příloze/, nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku 
Nákup extra 

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot STOCK Plzeň-Boţkov na produkt Tullamore Dew s premiérou vysílání 
dne 12. dubna 2010 v 20:45:33 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 12. dubna 
2010 od 22:04:23 hodin na programu ČT1, 12. dubna 2010 od 22:49:44 hodin na 
programu ČT2, 13. dubna 2010 od 21:43:41 hodin na programu ČT2, 13. dubna 2010 
od 23:07:56 hodin na programu ČT2, 14. dubna 2010 od 20:26:31 hodin na programu 
ČT2, 14. dubna 2010 od 23:19:00 hodin na programu ČT2, 14. dubna 2010 od 23:19:05 
hodin na programu ČT1, 15. dubna 2010 od 20:58:03 hodin na programu ČT2, 15. 
dubna 2010 od 21:55:15 hodin na programu ČT2, 15. dubna 2010 od 22:37:27 hodin na 
programu ČT1, 15. dubna 2010 od 23:25:50 hodin na programu ČT2, 16. dubna 2010 
od 21:27:04 hodin na programu ČT2, 16. dubna 2010 od 22:11:52 hodin na programu 
ČT2, 16. dubna 2010 od 22:54:05 hodin na programu ČT1, 17. dubna 2010 od 22:00:25 
hodin na programu ČT2, 18. dubna 2010 od 0:34:18 hodin na programu ČT1, 18. dubna 
2010 od 21:26:05 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 od 22:30:06 hodin na 
programu ČT2, 19. dubna 2010 od 20:47:17 hodin na programu ČT2, 19. dubna 2010 
od 22:02:04 hodin na programu ČT1, 19. dubna 2010 od 22:52:58 hodin na programu 
ČT2, 20. dubna 2010 od 21:12:31 hodin na programu ČT1, 20. dubna 2010 od 21:40:44 
hodin na programu ČT2 a 20. dubna 2010 od 23:03:32 hodin na programu ČT2, nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra.  

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot Citroën Česká republika na produkt Citroën C4 Picasso s premiérou 
vysílání dne 15. dubna 2010 v 23:01:16 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 
16. dubna 2010 od 22:53:35 hodin na programu ČT1, 17. dubna 2010 od 12:34:24 
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hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 od 10:56:57 hodin na programu ČT1, 22. 
dubna 2010 od 18:26:42 hodin na programu ČT1, 23. dubna 2010 od 22:22:36 hodin na 
programu ČT1, 24. dubna 2010 od 18:39:16 hodin na programu ČT1, 25. dubna 2010 
od 21:58:03 hodin na programu ČT1, 26. dubna 2010 od 20:46:44 hodin na programu 
ČT1, 29. dubna 2010 od 17:29:51 hodin na programu ČT1, 29. dubna 2010 od 22:34:33 
hodin na programu ČT1, 30. dubna 2010 od 22:22:47 hodin na programu ČT1 a 30. 
dubna 2010 od 19:30:04 hodin na programu ČT2, nebyl jako reklama rozeznatelný, 
jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot FIAT ČR na produkt Fiat Dobló s premiérou vysílání dne 19. dubna 2010 
v 18:26:19 hodin na programu ČT1 a 63 reprízami na programech ČT1 a ČT2 /výpis 
všech časů vysílání reklamního spotu FIAT ČR v měsíci dubnu je přiloţen v příloze/, 
nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup 
extra  

- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe 
reklamní spot SCA Hygiene Products na produkt Tena lady s premiérou vysílání dne 21. 
dubna 2010 v 18:26:25 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 23. dubna 2010 
od 12:29:30 hodin na programu ČT1, 25. dubna 2010 od 18:36:17 hodin na programu 
ČT1, 27. dubna 2010 od 18:27:31 hodin na programu ČT1, 28. dubna 2010 od 18:27:03 
hodin na programu ČT1, 30. dubna 2010 od 12:29:16 hodin na programu ČT1 a 30. 
dubna 2010 od 18:27:13 hodin na programu ČT1, nebyl jako reklama rozeznatelný, 
jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra 

- zahájila se společností Walmark a. s., správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kterého se 
mohl dopustit jako zadavatel reklamy Proenzi (mutace 50), premiérově odvysílané dne 
16. 3. 2010 od 15:32:55 hodin na programu TV Barrandov a dále do 11. 4. 2010 
reprízované na programech ČT1; ČT2; ČT24; ČT4 SPORT; Nova; Nova CINEMA a 
Prima televize (konkrétní výčet všech odvysílání v přiloţeném seznamu), neboť 
předmětná reklama můţe naznačovat léčebné účinky produktu Proenzi ve spojitosti s 
odstraněním bolestí kloubů 

- se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu s 
návrhy dalšího postupu za období červen 2010, která pokrývala úseky vysílání těchto 
programů: Stanice O, a. s./Óčko (1. června 2010 16:15-22:15 hodin, 4. června 2010 
10:00-18:00 hodin a 10. června 2010 08:00-16:00 hodin); TOTALPRESS, s. r. o./Public 
TV (2. června 2010 08:44-14:00 hodin); HELP FILM, s. r. o./ FilmBox Extra (2. června 
2010 08:00-18:00 hodin a 5. června 2010 10:00-18:00 hodin); HELP FILM, s. r. o./Film 
Box (3. června 2010 10:00-18:00 hodin); CET 21 spol. s r. o./Nova (3. června 2010 
17:00-23:00 hodin, 6. června 2010 18:00-23:00 hodin, 8. června 2010 11:00-12:00 
hodin, 9. června 2010 11:00-12:00 hodin, 10. června 2010 09:00-12:00 hodin, 11. 
června 2010 11:00-12:00 hodin, 12. června 2010 08:00-13:00 a 17:00-23:00 hodin, 17. 
června 2010 20:00-00:00 hodin a 18. června 2010 18:00-20:00 hodin); HBO Česká 
republika, spol. s r. o./Cinemax (4. června 2010 18:00-00:00 hodin); HBO Česká 
republika, spol. s r. o./Cinemax 2 (4. června 2010 10:00-18:00 hodin); FTV Prima, spol. 
s r. o./Prima COOL (5. června 2010 10:38-15:00 hodin); Československá filmová 
společnost, s. r. o./CS Film (5. června 2010 12:00-00:00 hodin a 6. června 2010 12:00-
22:30 hodin); Česká televize/ČT1 (7. června 2010 16:00-20:00 hodin, 9. června 2010 
12:00-18:00 hodin, 10. června 2010 08:00-14:00 hodin, 12. června 2010 08:00-14:00 
hodin, 10. června 2010 09:00-12:00 hodin, 11. června 2010 11:00-12:00 hodin, 12. 
června 2010 08:00-13:00 hodin, 13. června 2010 07:00-12:00 hodin, 18. června 2010 
20:00-23:00 hodin a 20. června 2010 07:00-11:00 hodin); První zpravodajská, a. s./Z 1 
(13. června 2010 16:00-00:00 hodin a 15. června 2010 16:00-00:00 hodin); FTV Prima, 
spol. s r. o./Prima televize (13. června 2010 17:00-22:00 hodin a 15. června 2010 20:00-
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00:00 hodin); Česká televize/ČT 4 (15. června 2010 20:00-23:00 hodin a 17. června 
2010 20:00-23:00 hodin); Česká televize/ČT 2 (16. června 2010 15:00-18:00 hodin, 19. 
června 2010 12:00-18:00 hodin a 20. června 2010 20:00-00:00 hodin) 

- upozornila provozovatele Stanice O, a. s., IČ 26509911, se sídlem Vrchlického 439/29, 
150 00 Praha 5 – Košíře, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu DJ Divák dne 4. června 2010 na programu Óčko od 15:00 hodin, 
který nebyl po přerušení reklamou označen jako obsahující umístění produktu, se 
dopustil porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění 
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými 
šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění 
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto 
pořadů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo 
jejichţ výrobu nezadal sám provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je ve 
vztahu k provozovateli televizního vysílání v postavení osoby ovládající nebo ovládané 
podle zvláštního právního předpisu, a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na porušení § 48 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Public Tipy, který obsahoval 
rozhovor o metodách odstraňování vrásek, dne 2. června 2010 na programu Public TV 
od 08:45 hodin se dopustil porušení povinnosti, podle které nesmějí provozovatelé 
vysílání zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na porušení § 48 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Tajemství šéfkuchaře, který 
obsahoval prezentaci podniku Groll, dne 2. června 2010 na programu Public TV od 
13:00 hodin se dopustil porušení povinnosti, podle které nesmějí provozovatelé vysílání 
zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění 

- upozornila provozovatele CET 21, spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť odvysíláním pořadu Účastníci zájezdu dne 12. června 2010 na programu 
Nova od 20:00 hodin 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 7 dnů od doručení 
upozornění 

- upozornila provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Brazílie a 
KLDR, dne 15. června 2010 na programu ČT4 od 20:09 hodin se dopustil porušení 
povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na 
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto 
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci 
nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo 
k takovému označení po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu a stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění 

- upozornila provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Španělska 
a Švýcarska, dne 16. června 2010 na programu ČT2 od 15:45 hodin, který obsahoval 
reklamu v rámci přirozených přestávek, se dopustil porušení povinnosti, podle které 
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musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo k takovému označení 
po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění 

- upozornila provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Francie a 
Mexika, dne 17. června 2010 na programu ČT4 od 20:09 hodin, který obsahoval 
reklamu v rámci přirozených přestávek, se dopustil porušení povinnosti, podle které 
musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo k takovému označení 
po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění 

- upozornila provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Nizozemí a 
Japonska, dne 19. června 2010 na programu ČT2 od 13:15 hodin, který obsahoval 
reklamu v rámci přirozených přestávek, se dopustil porušení povinnosti, podle které 
musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo k takovému označení 
po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění 

- upozornila provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 
140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Ghany a 
Australie, dne 19. června 2010 na programu ČT2 od 15:45 hodin, který obsahoval 
reklamu v rámci přirozených přestávek, se dopustil porušení povinnosti, podle které 
musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo k takovému označení 
po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění 

- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v 
období 7. – 30. srpna 2010: CET 21 spol. s r. o./Nova – Televizní noviny, reportáţ o 
násilí mezi 80letými manţeli, 10. května 2010 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT2 – 
Piana pana Kořána (cyklus Zašlapané projekty), 11. června 2009 ve 21:50 hodin; CET 
21 spol. s r. o./Nova Cinema – Smyslná orchidej, 29. srpna 2010 ve 21:35 hodin; FTV 
Prima s. r. o./Prima televize – Statečné srdce, 7. srpna 2010 ve 20:00 hodin; CET 21 
spol. s r. o./Nova – Dědictví aneb Kurvahošigutntag (reklamní přerušení), 20. srpna 
2010 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Růţový panter (reklamní přerušení), 6. 
srpna 2010 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Znovuzrozená (reklamní 
přerušení), 1. srpna 2010 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Snídaně s Novou, 
reportáţ o filmu Kajínek, 19. srpna 2010 v 5:59 hodin; Česká televize/ČT24 (a zčásti 
ČT1) – Otázky Václava Moravce, 22. srpna 2010; Česká televize/ČT1 a ČT24 – 
Události, příspěvek Autoškola národa, 28. srpna 2010 v 19:00 hodin; FTV Prima s. r. 
o./Prima televize – Closer III (8), 22. srpna 2010 ve 13:05 hodin; Česká televize/ČT1 – 
Tak to chodí, 14. srpna 2010 ve 13:05 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova, logo 
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Talentmanie do obrazu při vysílání pořadů; Různí provozovatelé/různé programy – 
mylné informování o začátcích pořadů obecně; FTV Prima s. r. o./Prima televize - 
Trojská Helena 2/2 (reklamní přerušení), 15. srpna 2010 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s 
r. o./Nova – Mimzy (reklamní přerušení), 14. srpna 2010 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s 
r. o./Nova – Moje superbejvalka (reklamní přerušení), 17. srpna ve 20:00 hodin; Různí 
provozovatelé (s licencí)/různé programy – reklamní přerušení v pořadech brzy po 
začátku nebo krátce před koncem, nedodrţování proklamovaných začátků vysílání 
pořadů, dvě reklamní přerušení v seriálech o délce cca 40 minut, hlasitost znělek a 
reklam; CET 21 spol. s r. o./Nova a FTV Prima s. r. o./Prima televize – příliš častá a 
příliš dlouhá reklamní přerušení pořadů obecně; Česká televize/bez specifikace 
programu – vysílání širokoúhlých filmů s černými okraji; CET 21 spol. s r. o./Nova – 
Norbit (reklamní přerušení), 31. července 2010 od 20:00 hodin; Různí 
provozovatelé/různé programy – propagování cizích umělců v českém televizním 
vysílání; Česká televize/ČT1 a ČT24 – způsob vysílání starších záběrů při povodních; 
CET 21 spol. s r. o./Nova – Miami VII (1) (posun začátku oproti proklamovanému, brzké 
vloţení a počet reklamních přerušení), 24. srpna 2010, 21:15 hodin; FTV Prima s. r. 
o./Prima televize – TOP STAR: Dana Medřická (opoţděný začátek vysílání, reklamní 
přerušení), 26. srpna 2010 ve 20:00 hodin 

- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, resp. reportáţe Rozepře dvou seniorů skončily krvavou bitvou dne 10. května 
2010 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby 
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně po provedení důkazu ohledáním 

- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Piana pana 
Kořána dne 11. června 2009 ve 21:50 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit 
porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů 

- zahájila s provozovatelem CET 21 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 
Smyslná orchidej dne 29. srpna 2010 ve 21:35 hodin na programu Nova Cinema se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag dne 20. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova se dopustil 
porušení povinnosti nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, 
kinematografických děl a zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý 
plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně 
po provedení důkazu ohledáním 

- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Růţový panter 
dne 6. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti 
nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a 
zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový úsek v 
trvání alespoň 30 minut a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně po provedení důkazu 
ohledáním 

- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Znovuzrozená 
dne 1. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti 
nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a 
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zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový úsek v 
trvání alespoň 30 minut a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně po provedení důkazu 
ohledáním 

- udělila provozovateli, společnosti Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 416 93 311, se 
sídlem Kříţeneckého nám. 322, 152 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností 
obsaţených v ţádosti o licenci k provozování televizního programu Televize Barrandov, 
udělěné pod č. j. mal/1752/55/04, spis.zn. 2008/153/řeh/BAR, v souladu s ustanovením 
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně časového rozsahu 
vysílání dle ţádosti provozovatele, doručené Radě dne 12. srpna 2010 pod č. j. 
6849/2010 

- zahájila se společností OGILVY ONE a. s. IČ: 257 25831, sídlem: Přístavní 2A, č. p. 
1064, 170 00 Praha 7 správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním sponzorského 
vzkazu Calibrum Activin (sponzor upoutávky, mutace 1), premiérově vysílaného dne 8. 
února 2010 v 19:58:48 hod. na programu ČT1 a 20x reprízovaného na programech ČT1 
a ČT2 do 28. února 2010 /výpis repríz přiloţen/, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 téhoţ zákona, které uloţila povinnost, 
aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelný text "doplněk stravy" 

- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 56/2009-77 ze dne 
16. června 2010, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 432/2008-50 ze dne 14. července 2009, jímţ bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/404/mac/FTV ze dne 1. července 2008, kterým 
byla provozovateli vysílání společnosti FTV Prima spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 
100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 za 
odvysílání pořadu Sběratelé kostí, dne 4. února 2008 od 15:45 hodin na programu 
Prima televize 

- souhlasí s podáním ústavní stíţnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 
As 56/2009-77 ze dne 16. června 2010, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady 
podaná proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 432/2009-50 ze dne 14. 
července 2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/404/mac/FTV ze dne 
1. července 2008, kterým byla provozovateli vysílání společnosti FTV Prima spol. s r. o. 
uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 za odvysílání pořadu Sběratelé kostí, dne 4. února 2008 od 15:45 
hodin na programu Prima televize 

- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2010, č. j. 6 
As 2/2010-95, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 14. července 2009, č. j. 11 Ca 434/2008-50, kterým byla zrušena 
rozhodnutí Rady ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 2008/177/vav/FTV (pokuta ve výši 100 
000,- Kč, produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 8) označenou jako sponzor 
reklamní znělky), sp. zn. 2008/178/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 9) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 
2008/179/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 10) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/180/vav/FTV 
(pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 11) 
označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/181/vav/FTV (pokuta ve výši 
100 000,- Kč, produkt GE Money Bank, Hypotéky (mutace 12) označenou jako sponzor 
reklamní znělky), sp. zn. 2008/182/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt 
VODAFONE, NOKIA 6131 (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 
2008/183/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt VODAFONE, NOKIA 6234 
(mutace 3) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/184/vav/FTV(pokuta 
ve výši 100 000,- Kč, produkt VODAFONE, NOKIA 6300 (mutace 1) označenou jako 
sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/356/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, 
produkt OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 1) označenou jako sponzor 
reklamní znělky), sp. zn. 2008/495/vav/FTV(pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 13) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 
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2008/496/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt OPAVIA, BeBe Dobré ráno 
oříškové (mutace 2) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 
2008/497/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt VODAFONE, Jde to i jinak 
(mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/498/vav/FTV (pokuta 
ve výši 100 000,- Kč, produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 2) označenou jako 
sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/499/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, 
produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 3) označenou jako sponzor reklamní 
znělky), sp. zn. 2008/500/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt Ţeletavské 
sýrárny, Smetanito (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 
2008/711/vav/FTV (pokuta ve výši 100 000,- Kč, produkt OPAVIA, Diskito (mutace 2) 
označenou jako sponzor reklamní znělky), sp. zn. 2008/712/vav/FTV (pokuta ve výši 
100 000,- Kč, produkt Veselá kráva, Mini Babybel (mutace 1) označenou jako sponzor 
reklamní znělky) pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 8) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání 
v premiéře dne 3. prosince 2007 v čase 19:28:05 hodin na programu Prima televize a 
následně ji takto odvysílal ještě 6x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k zániku 
trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 9) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání 
v premiéře dne 3. prosince 2007 v čase 20:26:59 hodin na programu Prima televize a 
následně ji takto odvysílal ještě 10x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k zániku 
trestnosti správního deliktu 

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 10) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 3. prosince 2007 v čase 21:33:17 hodin na programu Prima 
televize a následně ji takto odvysílal ještě 9x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 11) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 4. prosince 2007 v čase 19:53:39 hodin na programu Prima 
televize a následně ji takto odvysílal ještě 10x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE 
Money Bank, Hypotéky (mutace 12) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 4. prosince 2007 v čase 22:19:29 hodin na programu Prima 
televize a následně ji takto odvysílal ještě 12x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt 
VODAFONE, NOKIA 6131 (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 1. prosince 2007 v čase 14:17:04 hodin na programu Prima 
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televize a následně ji takto odvysílal ještě 11x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt 
VODAFONE, NOKIA 6234 (mutace 3) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 1. prosince 2007 v čase 13:36:27 hodin na programu Prima 
televize a následně ji takto odvysílal ještě 12x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt 
VODAFONE, NOKIA 6300 (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do 
vysílání v premiéře dne 1. prosince 2007 v čase 09:20:04 hodin na programu Prima 
televize a následně ji takto odvysílal ještě 337x v průběhu prosince 2007, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe zařadil reklamu na produkt 
OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní 
znělky do vysílání v premiéře dne 14. ledna 2008 v čase 20:17:38 hodin na programu 
Prima televize a následně ji takto odvysílal ještě 20x v průběhu ledna 2008, neboť došlo 
k zániku trestnosti správního deliktu 

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 8) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 
prosince 2007 v čase 19:28:05 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 6x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 9) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 
prosince 2007 v čase 20:26:59 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 10x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 10) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 3. 
prosince 2007 v čase 21:33:17 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 9x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 11) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 4. 
prosince 2007 v čase 19:53:39 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 10x v průběhu prosince 2007 a  stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
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kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt GE Money Bank, Hypotéky 
(mutace 12) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 4. 
prosince 2007 v čase 22:19:29 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 12x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6131 
(mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 
prosince 2007 v čase 14:17:04 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 11x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6234 
(mutace 3) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 
prosince 2007 v čase 13:36:27 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 12x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt VODAFONE, NOKIA 6300 
(mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 1. 
prosince 2007 v čase 09:20:04 hodin na programu Prima televize a následně ji takto 
odvysílal ještě 337x v průběhu prosince 2007 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění  

- upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Ţertvách, Praha 8 – Libeň, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe zařadil reklamu na produkt OPAVIA, BeBe Dobré ráno 
oříškové (mutace 1) označenou jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře 
dne 14. ledna 2008 v čase 20:17:38 hodin na programu Prima televize a následně ji 
takto odvysílal ještě 20x v průběhu ledna 2008 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění 

- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 5. srpna 2010, č. j. 7 
As 2/2010, kterým byla rozšířenému senátu postoupena kasační stíţnost České televize 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2009, č. j. 10 Ca 312/2008, 
jímţ byla zamítnuta její ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2008, č. j. 
sot/6364/08 o uloţení pokuty v celkové výši 200 000,- Kč za odvysílání záběrů chlapce 
z Kuřimi v pořadu Události dne 10.1.2008 od 19:00 hodin a pořadu 168 hodin dne 
13.1.2008 na programu ČT1 

- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2010, č. 
j. 6 As 4/2010-78, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 2. září 2009, č. j. 7 Ca 103/2009-49, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 2008/746/vos/FTV, o uloţení pokuty ve výši 
200 000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., za porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Sběratelé kostí I (15) dne 22. února 2008 
od 15:45 hodin na programu Prima televize a věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení 

- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2010, č. 
j. 5 As 18/2010-112, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 30. září 2009, č. j. 6 Ca 296/2008-87, kterým byla zrušena 
rozhodnutí Rady ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 2006/249/kov/COM, 2006/250/kov/COM, 
2006/251/kov/COM, 2006/457/had/COM, 2006/568/had/COM, 2006/569/had/COM a 
2006/570/had/COM, o uloţení pokuty vţdy ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. 
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d) zákona o regulaci reklamy zpracováním reklamy na doplněk stravy Prostenal 
(mutace 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13), vysílané na televizních programech Nova a Prima 
televize v průběhu roku 2005 a 2006 a věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení 

- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2010, č. 
j. 5 As 80/2009-152, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 29. června 2009, č. j. 6 Ca 332/2007-129, kterým byla zrušena 
rozhodnutí Rady ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. 2006/249/kov/COM, 2006/250/kov/COM, 
2006/251/kov/COM, 2006/457/had/COM, 2006/568/had/COM, 2006/569/had/COM a 
2006/570/had/COM, o uloţení pokuty vţdy ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. 
d) zákona o regulaci reklamy zpracováním reklamy na doplněk stravy Prostenal 
(mutace 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13), vysílané na televizních programech Nova a Prima 
televize v průběhu roku 2005 a 2006 a věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení  

- zastavila správní řízení se zpracovatelem reklamy COMTECH, spol. s r. o., IČ: 003 51 
407, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do dne 25. ledna 2006, kterého se měl 
dopustit zpracováním reklamy na doplněk stravy Prostenal (mutace 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 
13), vysílané na televizních programech Nova a Prima televize v průběhu roku 2005 a 
2006, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

- konstatovala ve správním řízení sp. zn. 2006/249/kov/COM, 2006/250/kov/COM, 
2006/251/kov/COM, 2006/457/had/COM, 2006/568/had/COM, 2006/569/had/COM a 
2006/570/had/COM, vedeném z moci úřední se společností COMTECH, spol. s r. o., IČ: 
003 51 407, sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, zpracovatelem reklamy na přípravek 
Prostenal (mutace 7 - 13), vysílané v průběhu roku 2005 a 2006 na televizních 
programech Nova a Prima televize (viz jednotlivé mutace reklamy), porušení ustanovení 
§ 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006 

- vydala stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu pojmu „záznamy všech pořadů včetně 
dalších částí vysílání“, pojmu „záznam v náleţité technické kvalitě“ a pojmu „zapůjčení 
záznamů na výzvu Rady“. Záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání podle § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, se rozumí kompletní záznam kontinuálního úseku vysílání, tedy záznam 
vysílání v podobě, v jaké byl distribuován divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí 
vysílání a loga programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či 
jiných technických úprav. Záznamem v náleţité technické kvalitě podle § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se 
rozumí digitální záznam na nepoškozeném disku DVD-R či CD-R bez chyb dat, u 
audiovizuálního záznamu v kompresním formátu MPEG s obrazem v doporučeném 
rozlišení 720x576 bodů, se stereofonním zvukem s datovým tokem alespoň 128 kb/s. 
Tento záznam musí být bez poruch, plynulý, kompletní a nedeformovaný ve zvukové a 
obrazové sloţce, se zachovanou barevností obrazu, rychlostí záznamu a synchronizací 
zvuku a obrazu. Pro zvukový záznam bez obrazu nebo obrazový záznam beze zvuku 
se pouţijí parametry náleţité kvality přiměřeným způsobem. Zapůjčením záznamů na 
výzvu Rady podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, se rozumí zapůjčení záznamů v Radou stanovené 
přiměřené lhůtě s vyznačením přesného vysílacího času u kaţdého nosiče záznamů, 
respektive u kaţdého jednotlivého záznamu, pokud je jich na nosiči více, a s písemnou 
programovou soupiskou obsahující názvy pořadů s přibliţnými začátky jejich vysílání 

- se seznámila s návrhy ASNEP na změny v mediální legislativě v souvislosti se 
zpřístupňováním televizního vysílání sluchově a zrakově postiţeným a uloţila Úřadu 
vypracovat odpověď obsahující stanoviska Rady k jednotlivým návrhům 

- uloţila Úřadu oslovit provozovatele celoplošného televizního vysílání ve smyslu 
rozpravy  
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- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Jaroslava 
Vojtěcha / Video Liberec do Evidence pod číslem 2010/870 a vydala poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání MITON CZ, s. r. 
o. / Vaření.cz do Evidence pod číslem 2010/946 a vydala poskytovateli potvrzení o 
zápisu do Evidence 

- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání MUVI.cz 
production s. r. o. / Videoserver do Evidence pod číslem 2010/947 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Centrum 
Holdings s. r. o. / aktualne.centrum.cz/video do Evidence pod číslem 2010/953 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

- nezapsala Květoslavu Vitvarovou / TV Šeberov - informační kanál jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala Patria Online, a. s. / Patria Online jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala MITON CZ, s. r. o. / Miciny.cz jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala MITON CZ, s. r. o. / Hafici.cz jako poskytovatele audiovizuálních mediálních 
sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala Centrum Holdings s. r. o. / bleskove.centrum.cz jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala Centrum Holdings s. r. o. / digitalne.centrum.cz jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala Centrum Holdings s. r. o. / hratelne.centrum.cz jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- nezapsala Centrum Holdings s. r. o. / zena.centrum.cz jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence 

- se seznámila s odpovědí Sdruţení pro internetovou reklamu, z.s.p.o. (SPIR), týkající 
se výkladu ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
sluţbách na vyţádání (podmíněný přístup k explicitnímu obsahu) 

- vzala na vědomí ţádost ATO, z.s.p.o., o spolupráci v oblasti zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, na jejímţ základě bude probíhat 
spolupráce Rady a samoregulačního orgánu, a zařadila jej do Seznamu 
samoregulačních orgánů 

- vzala na vědomí ţádost Asociace internetové televize - autorů (AITA) o spolupráci v 
oblasti zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a 
nezařadila jej do Seznamu samoregulačních orgánů  

- se seznámila s vyjádřením Komise samoregulátora SPIR k výkladovému stanovisku 
Rady k pojmu „katalog pořadů sestavovaný poskytovatelem audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání“ 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2010 

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D 

místopředsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


