
Zápis z 16. zasedání, konaného ve dnech 9. 9. 2008 - 10. 9. 2008 

 
Přítomni: Ondrová, Macková, Žák, Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Matulka, Pospíchal, 
Rozehnal, Novák, Kostrhun, Kantůrková, Pejřil 
 
Omluveni:  
 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Věc:Schválení programu 16. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn  

11-0-0 
2. Věc: Česká televize/ ČT1 - losování hry Š ťastných 10, odvysílané dne 22. listopadu 
2007 v 18:55 hodin – Na řízené ústní jednání  
3. Věc: HELP FILM, s.r.o., I Č 26291126/ FILMBOX FAMILY TV – řízení o ud ělení licence 
k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – ústní jednání 
dne 9. září 2008, 14:30 hod – rozhodnutí o ud ělení licence  

-  Rada uděluje společnosti HELP FILM, s.r.o., IČ 26291126, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: FILMBOX FAMILY TV; časový rozsah vysílání 06:00 - 24:00 hodin; územní 
rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, 
Černá Hora, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko 

10-0-0 
4. Věc:Telefónica O2 Services, spol. s r.o., I Č 45797111/BK Mladá Boleslav – řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím 
kabelových systém ů – ústní jednání dne 9. zá ří 2008, v 15:00 h – rozhodnutí o ud ělení 
licence  

-  Rada uděluje společnosti Telefónica Services, spol. s r.o., IČ 45797111, licenci 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: BK Mladá Boleslav; územní rozsah vysílání: kabelové 
systémy provozovatele převzatého vysílání, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. 

9-0-0 
5. Věc: CITYTV, s.r.o., I Č 28064453/CITY TV – řízení o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání ší řeného prost řednictvím kabelových systém ů (hotely) – 
rozhodnutí o ud ělení licence  

-  Rada uděluje společnosti CITYTV, s.r.o., IČ 28064453, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název 
(označení) programu: CITY TV; územní rozsah vysílání: kabelové systémy v hotelích 
v katastrálních územích Prahy: Braník 727873; Libeň 730891; Nové Město 727181; 
Smíchov 729051; Staré Město 727024; Strašnice 731943; Troja 730190 

10-1-0 
7. Věc: Radio Proglas s.r.o. – zkrácené řízení o ud ělení krátkodobé licence 
k provozování zemského digitálního rozhlasového vys ílání ve formátu T-DAB a DAB+ 
pro Prahu a okolí  



-  Rada uděluje společností Radio Proglas s.r.o. krátkodobou licenci k provozování 
zemského digitálního vysílání programu Radio Proglas ve formátu T-DAB/DAB+ z kóty 
Praha – Rošického stadion, kanál LI 

10-0-0 
8. Věc: Czech Computer, s.r.o. – zkrácené řízení o ud ělení krátkodobé licence 
k provozování zemského digitálního rozhlasového vys ílání ve formátu T-DAB a DAB+ 
pro Prahu a okolí  

-  Rada uděluje společností Czech Computer. s.r.o. krátkodobou licenci k provozování 
zemského digitálního vysílání programu DANCE RADIO ve formátu T-DAB/DAB+ z kóty 
Praha – Rošického stadion, kanál LI 

11-0-0 
9. Věc:ESA-rádio s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílá ní šířené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání – 
zamítnutí žádosti  

-  Rada neuděluje provozovateli ESA-rádio s.r.o. souhlas se změnou územního rozsahu 
a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary – 
Rybáře 105,0 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

10-0-0 
10. Věc:COUNTRY RADIO s.r.o. / Country radio – rozhlasové  vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti  

-  Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas se změnou územního 
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu České 
Budějovice – hotel Gomel 97,3 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

10-0-0 
11. Věc:JUKE BOX, spol. s r.o. / Radio Čas – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělením kmito čtu Blansko 97,7 MHz/200 W  

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Blansko 97,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Radio Čas 

10-0-0 
12. Věc:JUKE BOX, spol. s r.o. / Radio Čas – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělením kmito čtu Uherský Brod – silo 92,1 MHz/150 W  

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Uherský Brod – silo 92,1 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program Radio Čas 

11-0-0 
13. Věc:LONDA spol. s r.o. / Rádio Impuls – rozhlasové vy sílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání – 
změna stanovišt ě kmito čtu Děčín – město 102,7 MHz/200 W  

-  Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
Děčín 102,7 MHz/200 W z město na město I podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Impuls 

11-0-0 



14. Věc:NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl – rozhlasové vysí lání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání 
přidělením kmito čtu Hodonín – m ěsto 95,4 MHz/100 W  

-  Rada uděluje provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín – 
město 95,4 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Rádio Krokodýl 

11-0-0 
15. Věc:Telefónica O2 Services, spol. s r.o./HC Slovan Ús tečtí Lvi – televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů – změna označení názvu programu – p ředchozí 
souhlas; neoznámená zm ěna statutárního orgánu – upozorn ění na porušení zákona  

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Services, spol. s r.o. souhlas ke změně 
označení názvu programu dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. z HC 
Slovan Ústeční Lvi na HC Slavia Praha 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Services, spol. s r.o. upozornění podle § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za 
neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně 
došlo a stanovuje lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení 

10-0-0 
16. Věc:RADIO MOST, s.r.o. / Hitrádio FM Most - rozhlasov é vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna spole čenské smlouvy – p ředchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli RADIO MOST, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
ve změně společenské smlouvy 

11-0-0 
17. Věc:Czech Digital Group, a.s. – žádost o stanovisko k e sdílení náklad ů na 
provozování regionálního vysílání v rámci jedné pro gramové pozice  

-  Rada nemůže vydat stanovisko ke sdílení nákladů na provozování regionálního 
vysílání v rámci jedné programové pozice, protože k vydání takového stanoviska není 
oprávněna 

10-1-0 
-  Podání vysvětlení CDG, Prima , RTA 

11-0-0 
18. Věc: Zm ěny oznámené provozovateli vysílání - na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání  
11-0-0 

19. Věc: FTV Prima, spol. s r.o., CET 21, spol. s.r.o. - prohlášení provozovatele 
celoplošného zemského analogového a digitálního vys ílání o tom, že vrátí soubor 
technických parametr ů vysílání stanovený v licenci v souladu s TPP a záv azek ukon čit 
zemské analogové televizní vysílání do termínu stan oveného v TPP – informace  

-  Rada bere informace na vědomí 
11-0-0 

20. Věc:Usnesení M ěstského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2008, č.j. 10 Ca 149/2008-
53 – informace na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2008, č.j. 
10 Ca 149/2008-53 

11-0-0 



21. Věc: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2008, č.j. 6 As 
5/2006-175 – informace na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2008, 
č.j. 6 As 5/2006-175 

11-0-0 
22. Věc:ČTÚ –informace o vydání individuálních oprávn ění k využívání rádiových 
kmito čtů rozhlasové služby  

-  Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

10-0-0 
23. Věc: Rakouský zákon o ve řejnoprávním vysílání - informace  
 
24. Věc:Radio Šumava, s.r.o./Radio Šumava – vysílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů – změna licen čních podmínek Termín pro rozhodnutí Rady: 11. 
října 2008 (včetně doru čení rozhodnutí)  

-  Rada vydává provozovateli Radio Šumava, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a), zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu z Radio Šumava na Rock Radio 
Šumava 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Radio Šumava, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programové sklady 

7-3-0 
25. Věc: Faktor Ladislav, JUDr./Radio Faktor Gold - rozhl asové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – změna licen čních podmínek Termín pro 
rozhodnutí Rady: 11. října 2008 (včetně doru čení rozhodnutí)  

-  Rada vydává provozovateli Faktor Ladislav, JUDr. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu z Radio Faktor Gold na Rock Radio 
Gold 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Faktor Ladislav, JUDr. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programové skladby  

7-1-1 
26. Věc: V plus P, s r. o. / Rádio Práche ň - rozhlasové vysílání ší řené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů – změna licen čních podmínek Termín pro rozhodnutí Rady: 11. 
října 2008 (včetně doru čení rozhodnutí)  

-  Rada vydává provozovateli V plus P, s. r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení názvu programu z Rádio Prácheň na Rock Radio Prácheň 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli V plus P, s. r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
rozšíření hudebního formátu 

8-1-1 



27. Věc: RADIO MOST, spole čnost s ru čením omezeným/Hitrádio FM Most - rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené pro 
možné porušování licen čních podmínek – po vyjád ření  

-  Rada nařizuje ústní jednání s provozovatelem RADIO MOST, společnost s ručením 
omezeným, ve věci správního řízení vedeného pro možné porušení zákona č. 231/2001 
Sb. neplněním licenčních podmínek na programu Hitrádio FM Most 

10-0-0 
28. Věc: North Music s.r.o./Hitrádio FM Labe - rozhlasové  vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené pro možné porušování 
licen čních podmínek – po vyjád ření  

-  Rada nařizuje ústní jednání s provozovatelem North Music s.r.o. ve věci správního 
řízení vedeného pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. neplněním licenčních 
podmínek na programu Hitrádio FM Labe 

 
9-0-0 

 
29. Věc: RADIO CRYSTAL s.r.o./Hitrádio Crystal - rozhlaso vé vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené pro možné porušování 
licen čních podmínek – po vyjád ření  

-  Rada nařizuje ústní jednání s provozovatelem RADIO CRYSTAL, s.r.o. ve věci 
správního řízení vedeného pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. neplněním 
licenčních podmínek na programu Hitrádio Crystal 

9-1-0 
30. Věc: Český rozhlas/ Český rozhlas 1 - Radiožurnál - rozhlasové vysílání šířené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – zásady objektivity a 
vyváženosti – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední, vedené 
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reportáže o 
změně systému vyplácení sociálních dávek ve Šternberku dne 23. dubna 2008 v 09:37 
hodin na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení  

8-2-0 
31. Věc: Česká televize / ČT24 – kontinuální úsek vysílání ze dne 22. června 2008 
v úseku 7:00–11:00 hodin – analýza záznamu  

-  Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořady dne 22. června 2008 
v úseku 7:00–11:00 na programu ČT24 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
32. Věc: Česká televize – p řekročení denního limitu reklamy - červenec 2008  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 2. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 7. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 9. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  



9-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 14. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

9-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 16. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 21. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

8-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 28. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 30. července 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
33. Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě televizního vysílání 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Simpsonovi dne 30. srpna 2008 od 11:55 hodin na programu ČT2 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 

2-6-0 
34. Věc: TOTALPRESS, s.r.o. / Public TV - správní řízení zahájené z moci ú řední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., nebo ť odvysíláním po řadu 
Fazona, resp. reportáže o p řípravách na svatební ob řad, dne 11. dubna 2008 od 21:28 
hodin na programu Public TV se provozovatel mohl do pustit porušení zákazu skryté 
reklamy – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, TOTALPRESS, s.r.o., správní řízení zahájené 
z moci úřední, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
odvysíláním pořadu Fazona, resp. reportáže o přípravách na svatební obřad, dne 11. 
dubna 2008 od 21:28 hodin na programu Public TV, neboť porušení zákona nebylo 
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení 

9-1-0 
-  Rada vydává provozovateli, TOTALPRESS, s.r.o. , upozornění na porušení § 53 odst. 
1 a § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Fazona, resp. 
reportáže o přípravách na svatební obřad, dne 11. dubna 2008 od 21:28 hodin na 
programu Public TV se provozovatel dopustil porušení povinnosti označit každý pořad 
sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho konci obchodní 
firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo známkou služeb 
identifikující sponzora a povinnosti zajistit, aby obsah a čas zařazení sponzorovaného 
pořadu do vysílání nemohly být ovlivněny sponzorem 

10-0-0 



35. Věc: Česká televize/ ČT1 a 2 – televizní vysílání ší řené prost řednictvím pozemních 
vysíla čů, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení ustanovení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neodd ělená reklama – po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 100 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 20. 
března 2008 v 18:37:58 hodin na programu ČT1 premiérově odvysílal označení 
sponzora HET, produkt Akryl lesk mat, mutace 1, které bylo neoddělenou reklamou 
(porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 250 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 26. 
března 2008 v 17:35:37 hodin na programu ČT2 premiérově odvysílal označení 
sponzora HET, produkt Klasik, mutace 9, které bylo neoddělenou reklamou (porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 50 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 28. 
března 2008 v 17:39:08 hodin na programu ČT2 premiérově odvysílal označení 
sponzora HET, produkt Klasik color, mutace 16, které bylo neoddělenou reklamou 
(porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-0 
 
36. Věc: Česká televize/ ČT1 a 2 – televizní vysílání ší řené prost řednictvím pozemních 
vysíla čů, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení ustanovení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – označení sponzor ů reklamních zn ělek, duben 
2008 – po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 200 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 29. 
dubna 2008 ve 21:32:04 hodin na programu ČT2 premiérově odvysílal označení 
sponzora reklamní znělky Simply you, mutace 1, které bylo neoddělenou reklamou 
(porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 200 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 29. 
dubna 2008 ve 21:34:09 hodin na programu ČT2 premiérově odvysílal označení 
sponzora reklamní znělky Simply you, mutace 2, které bylo neoddělenou reklamou 
(porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 



9-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 700 000,- Kč pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů, kterého se dopustil tím, že dne 28. 
dubna 2008 v 19:44:25 hodin na programu ČT1 premiérově odvysílal označení 
sponzora reklamní znělky Subaru, mutace 1, které bylo neoddělenou reklamou 
(porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-0 
37. Věc: Česká televize/ ČT1 – správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – sponzor Olympus – po 
vyjád ření  

-  Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/25-26/had/ČTV vedené pro možné porušení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. prosince 
2007 od 19:39 a 19:43 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora pořadu 
Předpovědi počasí Olympus, které bylo neoddělenou reklamou. Současně Rada ukládá 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

10-0-0 
38. Věc: KATRO SERVIS, spol. s r.o. / r ůzné programy (televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů) - správní řízení zahájené z moci ú řední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., nebo ť do vysílání 
programu Maršovský zpravodaj ve dnech 24.–27. b řezna 2008 zařadil reklamy 
politických stran, hnutí či nezávislých kandidát ů před volbami do zastupitelstva 
Horního Maršova 29. b řezna 2008, a mohl se tak dopustit porušení povinnos ti 
nezařazovat do vysílání reklamy politických stran a hnut í a reklamy nezávislých 
kandidát ů na členy zastupitelstva obce– po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, KATRO SERVIS, spol. s r.o. , pokutu ve výši 20 000,- Kč 
, pro porušení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání 
programu Maršovský zpravodaj ve dnech 24.–27. března 2008 zařadil reklamy 
politických stran, hnutí či nezávislých kandidátů před volbami do zastupitelstva Horního 
Maršova 29. března 2008, a dopustil se tak porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
reklamy politických stran a hnutí a reklamy nezávislých kandidátů na členy 
zastupitelstva obce. Současně Rada ukládá 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  

10-0-0 
39. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. (20 minutový odstup mezi dv ěma přerušeními reklamou), kterého se 
mohl provozovatel vysílání dopustit ve filmu Zkáza lodi Estonia, vysílaného dne 26. 
dubna 2008 od 14:15 hod. na programu Nova - po vyjá dření účastníka řízení  

-  Rada vydává provozovateli, CET 21 spol. s r.o., upozornění na porušení § 49 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve filmu Zkáza lodi Estonia 
vysílaného dne 26. dubna 2008 od 14:15 hodin na programu Nova nedodržel 20 
minutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu. Současně 
Rada ukládá 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 
1000 Kč 



10-0-0 
40. Věc: Česká televize/ ČT1 a 2 – televizní vysílání ší řené prost řednictvím pozemních 
vysíla čů, zrušení rozhodnutí Rady, informace o soudním jedn ání  

-  Rada podává kasační stížnost proti rozsudku kterým Městský soud v Praze zrušil 
rozhodnutí Rady (sp.zn. 2007/919/vav/ČTV) o uložení pokuty pro nedodržení povinnosti 
stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů v § 53 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. České televizi, na vědomí 

10-0-0 
41. Věc: Česká televize/ ČT1 – televizní vysílání ší řené prost řednictvím pozemních 
vysíla čů, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení ustanovení § 53 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – označení sponzor ů, kterými nebyli identifikováni 
sponzo ři, duben 2008 – po vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Vína z Moravy, vina z Čech (mutace 4), premiérově 
vysílaného dne 6. dubna 2008 v 18:05:04 hodin na programu ČT1, se dopustil porušení 
§ 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost označit 
každý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho 
konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo 
známkou služeb identifikující sponzora. Současně Rada ukládá 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 

9-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Vína z Moravy, vina z Čech (mutace 5), premiérově 
vysílaného dne 6. dubna 2008 v 20:03:14 hodin na programu ČT1, se dopustil porušení 
§ 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost označit 
každý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho 
konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo 
známkou služeb identifikující sponzora. Současně Rada ukládá 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 

10-0-0 
42. Věc: Česká televize/ ČT1, sponzorský vzkaz „Prostenal“- po vyjád ření  

-  Rada ukládá provozovateli Česká televize pokutu ve výši 1 000 000,- Kč,- za porušení 
§ 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním sponzorského vzkazu 
„Prostenal“ dne 10. prosince 2007 od 19:37 hodin na programu ČT1 se dopustil 
porušení povinnosti označit každý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na 
jeho začátku nebo na jeho konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), 
ochrannou známkou nebo známkou služeb identifikující sponzora. Současně Rada 
účastníkovi řízení v souladu s  § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-0-0 
43. Věc: CET 21 spol. s r. o./Nova – televizní vysílání š ířené prost řednictvím 
pozemních vysíla čů, správní řízení zahájená z moci ú řední pro možné porušení 
ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. – propagace p řípravku Prevenar – po 
vyjád ření  

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním označením sponzora Prevenar dne 22. března 2008 (premiérově ve 
20:50:26 hodin) na programu Nova se dopustil porušení § 53 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost, že součástí sponzorování televizních a 
rozhlasových pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje 



výrobu nebo distribuci léčivých přípravků a léčebných postupů, nesmí být propagace 
léčivých přípravků nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis v tuzemsku 

9-0-0 
44. Věc:FTV Prima, spol. s r. o./ Prima televize – televi zní vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájená z moci ú řední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. – propagace p řípravku 
Cervarix – po vyjád ření  

-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním označením sponzora Cervarix dne 25. března 2008 ve 20:07:35 
hodin na programu Prima televize se dopustil porušení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost, že součástí sponzorování televizních a rozhlasových 
pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu nebo 
distribuci léčivých přípravků a léčebných postupů, nesmí být propagace léčivých 
přípravků nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis v tuzemsku  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním označením sponzora Cervarix dne 25. března 2008 ve 20:24:53 
hodin na programu Prima televize se dopustil porušení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost, že součástí sponzorování televizních a rozhlasových 
pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu nebo 
distribuci léčivých přípravků a léčebných postupů, nesmí být propagace léčivých 
přípravků nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis v tuzemsku  

10-0-0 
45. Věc:Česká televize / ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. (objektivita a vyváženost), kterého se mohl dopustit odvysíláním 
pořadu Události, resp. reportáže o slou čení škol v Unhošti, dne 27. listopadu 2007 od 
19:00 hodin na programu ČT1 – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Českou televizí, správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže o 
sloučení škol v Unhošti, dne 27. listopadu 2007 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení  

7-3-0 
46. Věc:Nataša Pštrossová Televize Fonka – správní řízení pro možné porušení § 32 
odst. 1 písm. n) zák. č. 231/2001 Sb., neozna čení programu logem – po vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, správní 
řízení z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít porušením povinnosti provozovatele označit 
televizní program (logem) v televizním vysílání dne 26. března 2008 v 18:54 hodin na 
programu Televize Fonka, neboť porušení nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod řízení 

10-0-0 
47. Věc: CET 21 spol. s r. o. – správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné 
porušení § 35 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopust it 
tím, že st ěžovateli nebyl poskytnut prostor na odpov ěď v souvislosti s po řadem 
Občanské judo, resp. reportáží o p řípadu podnikatele Neúnavná pila, vysílaným dne 
21. ledna 2007 od 18.55 hodin na programu Nova – po  vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci 
úřední pro možné porušení § 35 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit tím, že J Plívovi nebyl poskytnut prostor na odpověď v souvislosti s pořadem 
Občanské judo, resp. reportáží o případu podnikatele Neúnavná pila, vysílaným dne 21. 
ledna 2007 od 18.55 hodin na programu Nova, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti 
provozovatele vysílání na žádost odpověď uveřejnit, neboť nebylo prokázáno, že by tato 



povinnost provozovatele televizního vysílání byla porušena a tím odpadl důvod 
správního řízení.  

7-1-0 
48. Věc: žádost o poskytnutí všech podklad ů a vypracovaných studií ve v ěci 
zastaveného správního řízení vedeného s Českou televizí v d ůsledku odvysílání 
pořadu Infiltrace, Já – muslim na programu ČT2 v říjnu 2005.– Lho ťan Lukáš  

-  Rada vyhověla panu Lukášovi Lhoťanovi a poskytla mu „Vyjádření k pořadu“ 
zpracované doc. ThDr. Ivanem Štampachem, které bylo podkladem pro rozhodnutí 
Rady ve věci zastaveného správního řízení vedeného s Českou televizí v důsledku 
odvysílání pořadu Infiltrace, Já – muslim na programu ČT2 v říjnu 2005 

6-2-0 
-  Rada vyhověla panu Lukášovi Lhoťanovi a poskytla mu podklady pro rozhodnutí Rady 
ve věci zastaveného správního řízení vedeného s Českou televizí v důsledku odvysílání 
pořadu Infiltrace, Já – muslim na programu ČT2 v říjnu 2005 

3-5-1 
49. Věc: TV PRODUCTS CZ, s.r.o.– rozsudek M ěstského soudu v Praze č. j. 8 Ca 
394/2007-35 - na vědomí CET 21, spol. s r.o.- rozsudek M ěstského soudu v Praze č.j. 8 
Ca 404/2007-51- na vědomí CET 21, spol. s r.o.- rozsudek M ěstského soudu v Praze č.j. 
8 Ca 405/2007-35- na vědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 394/2007-35, ze 
dne 22. července 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání sp. zn. 2006/1043/vhu/TVP, č.j. syk/93891/07 ze dne 23.10.2007 a věc se vrací 
žalovanému k dalšímu řízení 

10-0-0 
-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 8 Ca 394/2007-35  

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze 8 Ca 404/2007-51, ze dne 
22. července 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
sp. zn. 200713041dzu/CET č.j. dzu/8659/07 ze dne 3.10.2007 a věc se vrací 
žalovanému k dalšímu řízení 

10-0-0 
-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 8 Ca 404/2007-51  

9-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze 8 Ca 405/2007-35, ze dne 
22. července 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
sp. zn. 2006/578/had/CET čj. had/8661/07 ze dne 12.4.2007 a věc se vrací žalovanému 
k dalšímu řízení 

9-0-0 
-  Rada a bere zpět kasační stížnost proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 8 Ca 405/2007-35  

10-0-0 
50. Věc: CET 21 spol. s r.o.- rozsudky MS v Praze- na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2008, 
č. j. 8 Ca 202/2008, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. a 
současně snížena pokuta na 300 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Big Brother dne 9. 
října 2005 od 20:00 do 21:00 hodin na programu Nova 

9-0-0 
-  Rada souhlasí s podanou kasační stížností proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 8 Ca 
202/2008  



8-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2008, 
č. j. 8 Ca 203/2008, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. a 
současně upuštěno od pokuty 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Big Brother dne 9. 
října 2005 od 11:45 do 12:00 hodin na programu Nova 

8-0-0 
-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 8 Ca 203/2008a  

9-0-0 
51. Věc: Informace o rozsudcích - r ůzní provozovatelé - na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 8 Ca 240/2008, kterým 
byla zamítnuta žaloba provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady, ve 
věci spis. zn. Rpo/144/05, o uložení pokuty ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním 
pořadu VyVolení, dne 10. října 2005 od 19:50 hodin na programu Prima televize 

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 8 Ca 241/2008, kterým 
byla zamítnuta žaloba provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady, ve 
věci spis. zn. Rpo/180/05, o uložení pokuty ve výši 500 000 Kč za porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu 
VyVolení, dne 10. října 2005 od 12:10 do 12:45 hodin na programu Prima televize  

9-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 8 Ca 138/2008, kterým 
byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady, ve věci spis. zn. 
2008/28/kup/ČTV, o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním označení 
sponzora počasí ALZA, které bylo neoddělenou reklamou pořadu, odvysílanou dne 3. 
září 2007 od 6:27 hodin na programu ČT 1  

10-0-0 
52. Věc: CET 21 spol. s r. o. – rozsudek Nejvyššího správ ního soudu č. j. 4 As 13/2008 
- na vědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 13/2008 ze dne 
23. července 2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost stěžovatele CET 21 spol. s 
r.o. v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku MS v Praze č.j. 10 Ca 235/2007, jímž byla 
moderována pokuta udělená radou za porušení § 32 odst. 1 písm. g), kterého se 
dopustil odvysíláním 1. dílu filmu Záhada vyvoleného dne 18. června 2006 v 10:06 
hodin na programu Nova 

10-0-0 
53. Věc: Rada České televize - dopis P ředsedy Rady ČT Radě pro rozhlasové a TV 
vysílání - na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí dopis Předsedy Rady ČT ohledně požadavků na předkládání 
smluv ze strany ČT a ohledně sponzorování reklamních znělek a odpoví dle diskuze 

10-0-0 
54. Věc: Zpráva o pr ůběžném interním auditu za 1. čtvrtletí  

-  Rada bere zprávu na vědomí 
9-0-0 

55. Věc: Kontrolní řád Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  
-  Rada souhlasí se zněním řádu 

9-0-0 



57. Věc:Prezentace projektu MK a UK na téma Koncepce možn ého zavedení 
jednotného klasifika čního systému pro audiovizuální produkty z hlediska 
nezávadnosti pro d ěti a mladistvé  

-  Rada schvaluje prezentaci projektu o labellingu v prostorách Rady za účasti zástupců 
MK a ochranných autorských svazů  

9-1-0 
58. Věc:Digitální dividenda 
59. Věc:Informace o digitalizaci 
60. Věc:Návrh všeobecného oprávn ění upravujícího Povinnosti podnikatele 
zajiš ťujícího EPG - dopis ČTÚ 

-  Rada vyjadřuje souhlas s návrhem všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X , 
kterým se mění všeobecné oprávnění VO-S/2/07.2005-10, které stanovuje podmínky k 
zajišťiování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků ve znění pozdějších 
změn  

10-0-0 
61. Věc:Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledn ě rozhlasového vysílání - 
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. 
srpna 2008 na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál v čase 7:20 v Přehledu tisku 
neposkytl objektivní a vyvážené informace 

9-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Frekvence1, a.s. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. 
srpna 2008 na programu Frekvence 1 v e zpravodajské relaci v 7:00 hodin neposkytl 
objektivní a vyvážené informace 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli LONDA, spol. s r. o. upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním zpravodajské relace dne28. srpna 2008 v čase 8:00 hodin na 
programu Rádio Impuls se dopustil porušení § 31 odst.2, zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace  

10-0-0 
62. věc:Pozvání na seminá ř o regulaci TV v Chile  

-   Rada schvaluje cestu předsedy Václava Žáka na seminář o regulaci TV v Chile  
8-1-0 

-  EPRA Dublin RRTV schvaluje účast Šenkýř, Pospíchal,  
8-0-0 

63. Věc:HELP FILM, s.r.o. / FILM BOX – vysílání 6.–7. června 2008 – analýza záznamu  
-  Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Nechoď klepat na dveře, odvysílaným 
dne 6. června 2008 od 9:30 hodin na programu FILM BOX, porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne  

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Na konci všech válek vysílaným dne 
6. června 2008 v 15:35 hodin na programu FILM BOX ohrozil psychický vývoj dětí a 
mladistvých  



8-0-0 
-  Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Dogville vysílaným dne 7. června 
2008 ve 21:00 hodin na programu FILM BOX ohrozil psychický vývoj dětí a mladistvých 

9-0-0 
 
 
 
 
ověřovatel:  
P. Bartoš 


