Zápis z 8. zasedání, konaného dne 22. 4. 2008

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

1. Věc: Schválení programu 8. zasedání 2008
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
12-0-0
2. Věc: Jiří Středa VIDEO - JS, IČ 105 18 266/TV Účko – žádost o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů –
nařízené ústní jednání dne 22. dubna 2008, 13:30 h – rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti Jiří Středa VIDEO - JS, IČ 105 18 266, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
programu: VIDEO JS - Účko; územní rozsah vysílání: kabelové systémy společnosti
SATER v.o.s.
12-0-0
4. Věc: LONDA spol. s r. o. / Rock Zone 105,9 – rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů – prodloužení doby platnosti licence
- Rada vydává provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/117/02 k provozování
rozhlasového vysílání programu Rock Zone 105,9 prostřednictvím pozemních vysílačů
o dobu 8 let, tj. do 3. července 2018
10-0-0
5. Věc: Radio Černá Hora II, spol. s.r.o. / Radio Černá Hora – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – vystavení LTP
- Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II, spol. s.r.o. souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtů Pec pod Sněžkou 87,6 MHz/20 W, Harrachov 87,6 MHz/20 W, Broumov 87,6
MHz/50 W, Jičín 87,6 MHz/50 W, Mladá Boleslav 87,6 MHz/100 W a Trutnov 87,6
MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Radio Černá Hora
9-0-1
6. Věc: Rádio Podještědí, s.r.o. / Rádio HEY Sever – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – vystavení LTP
- Rada uděluje provozovateli Rádio Podještědí, s.r.o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Liberec 97,1 MHz/1 kW z Výšina na Lidové sady podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio HEY Sever
13-0-0
7. Věc: Radio Station Brno s.r.o./ Kiss Hády – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – zpětvzetí žádosti

- Rada zastavuje s provozovatelem Radio Station Brno s.r.o. správní řízení o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Třebíč 101,7 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Kiss Hády z důvodu zpětvzetí žádosti
13-0-0
8. Věc: Rádio Podještědí, s.r.o. / Radio HEY sever - rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – převod 34% obchodního podílu na třetí osobu, změna
vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení hlasovacích
práv, seznamu společníků a s tím související změna společenské smlouvy – zastavení
řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem Rádio Podještědí, s.r.o. správní řízení o převodu
34% obchodního podílu jediného společníka InFin s.r.o. na společnost RADIO ASSET
a.s., změně vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení
hlasovacích práv, seznamu společníků a s tím související změně společenské smlouvy
z důvodu neodstranění vad v podané žádosti dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č.
500/2004 Sb.
13-0-0
9. Věc: Pražské inforádio, s.r.o. / RADIO HEY Praha - rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – převod 34% obchodního podílu na třetí osobu, změna
vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení hlasovacích
práv, seznamu společníků a s tím související změna společenské smlouvy – zastavení
řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem Pražské inforádio, s.r.o. správní řízení o převodu
34% obchodního podílu společníka Česká rádia, a.s. na společnost RADIO ASSET a.s.,
změně vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení
hlasovacích práv, seznamu společníků a s tím související změně společenské smlouvy
z důvodu neodstranění vad v podané žádosti dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č.
500/2004 Sb.
10-0-0
10. Věc: Star Promotion, s.r.o. / Radio Hey Brno - rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – převod 34% obchodního podílu na třetí osobu, změna
vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení hlasovacích
práv, seznamu společníků a s tím související změna společenské smlouvy – zastavení
řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem Star Promotion, s.r.o. správní řízení o převodu 34%
obchodního podílu společníka Národní Praha a.s. na společnost RADIO ASSET a.s.,
změně vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, rozdělení
hlasovacích práv, seznamu společníků a s tím související změně společenské smlouvy
z důvodu neodstranění vad v podané žádosti dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č.
500/2004 Sb.
13-0-0
11. Věc: FAJRONT BS, s.r.o. / RADIO HEY - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – změna vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a
rozdělení hlasovacích práv ve společnosti a s tím související změna společenské
smlouvy – zastavení řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem FAJRONT BS, s.r.o. správní řízení o změně vkladu
jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a rozdělení hlasovacích práv ve
společnosti a s tím související změnou společenské smlouvy z důvodu neodstranění
vad v podané žádosti dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0

12. Věc: CET 21 spol. s r. o. / NOVA/NOVA Cinema – celoplošné televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů/ televizní vysílání prostřednictvím družice –
žádost o souhlas se změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování celoplošného televizního vysílání programu
NOVA, č. 001/93 ve znění platných změn, a v žádosti o licenci k provozování
televizního vysílání programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím družice, č.j.
zem/9213/07 ze dne 23. října 2007, týkající se změny čl. VI. společenské smlouvy
společnosti CET 21 spol. s r.o. dle návrhu
12-0-0
13. Věc: BKS Capital Partners a.s., IČ 27574016 – převzaté vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů – přihláška k registraci
- Rada registruje společnost BKS Capital Partners a.s. IČ 27574016 jako provozovatele
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah
převzatého vysílání – Jilemnice, Tanvald, Hlinsko v Čechách, Havlíčkův Brod,
Chotěboř, Prachatice, Volary, Volyně, Aš, Broumov, Broumov-Olivětín, Dobruška, Dolní
Benešov, Frýdlant nad Ostravicí, Habartov, Jaroměř, Meziměstí, Police nad Metují,
Světlá nad Sázavou, Úpice, Vamberk, Vrchlabí, Zdice; programová nabídka –
registrované programy televizní – české: Cinemax, Cinemax 2, Cs Film, ČT 1, ČT 2, ČT
4 Sport, ČT 24, Film Box, Film+, FILMBOX EXTRA, Galaxie sport, HBO, HBO 2,
Minimax, NOSTALGIE, Nova, Nova Cinema, Stanice O (Óčko), Tv NOE, Prima televize
rozhlasové programy - české: ČRo - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4
- Rádio Wave, ČRo 6, ČRo 7 - Radio Praha, ČRo Regina, ĆRo D-Dur, ČRo Leonardo,
ČRo Rádio Česko, Regionální stanice ČRo, Frekvence 1, Rádio Černá Hora, Rádio
Hey, Radio Proglas rozhlasové programy - zahraniční: SRo 3 - Rádio Devín, SRo 4 Rádio FM, SRo 2 Rádio Regina, SRo 1 - Rádio Slovensko
12-0-0
14. Věc: IMPERIUM TV s.r.o. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů –
rozšíření územního rozsahu vysílání a změna programové nabídky – předchozí
souhlas
- Rada registruje provozovateli IMPERIUM TV s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o
katastrální území Horní Slavkov kód KÚ 644056 a změnu programové nabídky
spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté české televizní programy : Nova Cinema,
FILM BOX, FILBOX EXTRA a CS Film a zahraniční veřejnoprávní televizní programy
ARD a ZDF
10-0-0
15. Věc: KATRO SERVIS, spol. s r.o. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání – předchozí
souhlas
- Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a
písm. d) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím
rozšíření o nové převzaté televizní programy české CS Film, Minimax a změnu
územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Roztoky u
Prahy
13-0-0
16. Věc: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání – předchozí
souhlas
- Rada registruje provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. změny v přihlášce k
registraci podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření

územního rozsahu vysílání o katastrální území, kterých seznam je součástí oznámení
změny územního rozsahu a tvoří přílohu o 2 listech
13-0-0
17. Věc: Návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 17 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb. – vyjádření Rady v řízení před Ústavním soudem
18. Věc: Změny oznámené provozovateli vysílání a Krajským soudem v Ústí nad
Labem – na vědomí
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání a Krajského soudu v Ústí nad
Labem
12-0-0
19. Věc: Deklarace Výboru ministrů Rady Evropy o digitální dividendě a veřejném
zájmu – informace
20. Věc: ČTÚ – informace o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby
11-0-0
21. Věc: Český rozhlas/ Český rozhlas 1 – Radiožurnál - rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů – Víkendový ranní Radiožurnál, 2. března 2008 analýza
22. Věc: Vysílání provozovatelů RADIO CRYSTAL, s.r.o. / Hitrádio Crystal, North Music,
s.r.o. / Hitrádio FM Labe, RADIO MOST, společnost s ručením omezeným / Hitrádio FM
Most Radio Dragon, s.r.o. / Hitrádio Dragon, RADIO FAKTOR, s.r.o. / Hitrádio Faktor,
RADIO FM Plus Plzeň, s.r.o. / Hitrádio FM Plus, RADIO METUJE, s.r.o. / Hitrádio Magic,
ORION, s.r.o. / Hitrádio Orion, FRANTIŠEK VOSTÁL, s.r.o. / Hitrádio Vysočina 94,3 FM
ze dne 27. února 2008 od 06:00 do 07:00 a 08:00 do 09:00 hodin – srovnávací analýza
na základě podnětu společnosti Frekvence 1
- Rada zahajuje s provozovatelem RADIO CRYSTAL, s.r.o., správní řízení z moci
úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že
vysílal přebíraný program
11-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem North Music, s.r.o., správní řízení z moci úřední pro
možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že vysílal přebíraný
program
11-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem RADIO MOST, společnost s ručením omezeným,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl
dopustit tím, že vysílal přebíraný program
12-0-0
- Rada bere na vědomí srovnávací analýzu provozovatelů Radio Dragon, s.r.o., RADIO
FAKTOR, s.r.o, RADIO FM Plus Plzeň, s.r.o., RADIO METUJE, s.r.o., ORION, s.r.o.,
FRANTIŠEK VOSTÁL, s.r.o. ze dne 27. února 2008 od 06:00 do 07:00 a od 08:00 do
09:00 hodin
12-0-0
23. Věc: Foretník Pavel, RNDr. / RADIO HANÁ - vysílání na frekvenci 100,0 MHz/ 0,15
kW Olomouc – město, správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek – po
vyjádření Termín pro rozhodnutí Rady: -- Rada vydává provozovateli vysílání RNDr. Pavlu Foretníkovi, upozornění dle § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. pro neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil

tím, že na programu RADIO HANÁ na frekvenci 100,0 MHz Olomouc ve dnech 4. – 12.
února 2008 odvysílal program v rozporu s platnými licenčními podmínkami
12-0-0
24. Věc: CK EXIM TOURS Praha (mutace 27) – sponzor pořadu - analýza spotu
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
označení sponzora CK EXIM TOURS Praha (mutace 27) s premiérou dne 15. února
2008 ve 22:19:53 hod. na programu ČT1, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu
12-0-0
25. Věc: BIOSCOP Praha (mutace 1) – sponzor pořadu - analýza spotu
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
označení sponzora BIOSCOP Praha (mutace 1) s premiérou dne 15. února 2008 ve
20:13:05 hod. na programu Nova, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu
12-0-0
26. Věc: Stanice O, a.s./Óčko – neidentifikace sponzora Paparazzi revue (únor 2008)
- Rada zahajuje s provozovatelem Stanice O, a.s. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v
označení sponzora FOKUS OPTIK, sponzor pořadu, mutace 45 (sponzor Paparazzi
revue) dne 28. února 2008 v 18:02:48 hodin na programu Óčko nebyl identifikován
sponzor
12-0-0
27. Věc: STOCK, produkt Fernet 8000 (mutace 1,2) – reklama - analýza spotu
- Rada zahajuje se společností AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES s.r.o., IČ:265 02
984, jako zadavatelem reklamy STOCK na produkt Fernet 8000 (mutace 1), která byla
vysílána od 8. března 2008 na programech Nova a Prima televize, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
12-0-0
- Rada zahajuje se společností Line Art s.r.o., IČ:625 79 011, jako zpracovatelem
reklamy STOCK na produkt Fernet 8000 (mutace 1), která byla vysílána od 8. března
2008 na programech Nova a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
12-0-0
- Rada zahajuje se společností AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES s.r.o., IČ:265 02
984, jako zadavatelem reklamy STOCK na produkt Fernet 8000 (mutace 2), která byla
vysílána od 8. března 2008 na programech Nova a Prima televize, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
11-0-0
- Rada zahajuje se společností Line Art s.r.o., IČ:625 79 011, jako zpracovatelem
reklamy STOCK na produkt Fernet 8000 (mutace 2), která byla vysílána od 8. března
2008 na programech Nova a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
10-0-0
28. Věc: Studio Re Vi s.r.o./ RTM – analýza záznamu vysílání RTM z časového období
19.–31. ledna 2008

- Rada shledala, že provozovatel Studio Re Vi s.r.o. odvysílal pořady ve dnech 19.–31.
ledna 2008 na programu RTM v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
29. Věc: Česká televize / ČT1 – úsek vysílání s pořadem Dobré ráno s Českou televizí,
vysíláno dne 2. dubna 2008 v úseku 05:59:00–08:25:16 – analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Dobré ráno a Českou
televizí dne 2. dubna 2008 od 05:59 hodin na programu ČT1 v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
12-0-0
30. Věc: Česká televize / ČT2 – úsek vysílání s pořadem Dobré ráno z Moravy a
Slezska, vysíláno dne 2. dubna 2008 v úseku 09:00:01–11:26:06 – analýza záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Dobré ráno z Moravy a Slezska, resp. reportáže o zahájení výroby biovína na jižní
Moravě, dne 2. dubna 2008 od 9:00 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení
zákazu skryté reklamy
4-4-3
31. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova – pořad Snídaně s Novou, dne 2. dubna 2008, 5:59 –
8:30 hodin - analýza
- Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořad Snídaně s Novou
dne 2. dubna 2008 od 5:59 hodin na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb.
12-0-0
32. Věc: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – kontinuální úsek vysílání, dne 31.
března 2008, 15:51 – 20:02 hodin – analýza záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení §48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl
dopustit tím, že v rámci bloku upoutávek na své pořady na programu Prima televize dne
31. března 2008 v 16:10 hodin odvysílal reklamu, která nebyla oddělená od ostatních
částí programu
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení §48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl
dopustit tím, že v rámci bloku upoutávek na své pořady na programu Prima televize dne
31. března 2008 v 19:27 hodin odvysílal reklamu, která nebyla oddělená od ostatních
částí programu
11-0-0
33. Věc: FTV Prima, spol.s r.o./Prima televize – kontinuální úsek vysílání,
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním sponzorského vzkazu Oriflame dne 14. dubna 2008 od 20:08 hodin na
programu Prima televize mohl porušit povinnost zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělit od ostatních částí programu reklamu a teleshopping
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním sponzorského vzkazu Johnsons dne 14. dubna 2008 od 21:21 hodin na
programu Prima televize mohl porušit povinnost zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělit od ostatních částí programu reklamu a teleshopping
11-0-0

34. Věc: Právní rozbor posuzování pornografie a erotiky ve vysílání
- Rada bere právní rozbor posuzování pornografie a erotiky ve vysílání na vědomí.
12-0-0
- Rada osloví ministerstvo kultury s návrhem na legislativní změny v oblasti úpravy
pornografie ve vysílání
12-0-0
35. Věc: HELP FILM, s.r.o. / Film Box – Intimita, vysíláno 31. ledna 2008 v 16:00 hodin –
analýza záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem HELP FILM, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Intimita dne 31. ledna 2008 v 16:00 hodin na programu Film Box 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
10-1-0
36. Věc: Sapphire Media International B.V. / Hustler TV (na platformě DTH) – úsek
vysílání s částí pořadu Masturbation Mania, vysíláno 19. listopadu 2007 v úseku
23:30–24:00 hodin – analýza záznamu
- Rada vzala na vědomí analýzu úseku vysílání s částí pořadu Masturbation Mania,
vysíláno 19. listopadu 2007 v úseku 23:30–24:00 hodin na programu Hustler TV (na
platformě DTH) provozovatele Sapphire Media International B.V.
8-0-0
37. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně televizního vysílání –
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
teleshoppingu ČT nabízí dne 8. dubna 2008 v 18:44 hodin na programu ČT1 se mohl
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Q dne 9. dubna 2008 ve 23:45 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit
porušení povinnosti zajistit, aby vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle
písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro
děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých, byl označen obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho
nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáže o brutálním útoku mladých dívek na
šestnáctiletou spolužačku v Americe dne 11. dubna 2008 v 19:30 hodin na programu
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby
umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem
snižujícím lidskou důstojnost
9-0-1
38. Věc: Česká televize/ČT1 a 2 – televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních
vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – označení sponzorů reklamních znělek,
prosinec 2007 – po vyjádření

39. Věc: FTV Prima, spol. s r. o./ Prima televize – televizní vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – označení sponzorů
reklamních znělek, prosinec – po vyjádření
40. Věc: FTV Prima – správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm.g) zák. č
231/2001 Sb., sponzorský vzkaz Vodafone, údajná skrytá reklama na telefon Nokia –
po vyjádření
- Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., pro
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním skryté reklamy (VODAFONE, produkt Nokia 6300, mutace 3) dne 10.
prosince 2007 v 18:54 hodin na programu Prima televize, neboť odpadl důvod řízení
11-1-0
41. Věc: Telefónica O2 Czech Republic, a.s./zadavatel reklamy - správní řízení
zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb. – klamavá reklama – po vyjádření
- Rada zastavuje se zadavatelem reklamy společností Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., správní řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy na produkt
Volání-sms-internet-O2TV-Sony Ericsson K550i (mutace 2), neboť se ve správním
řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod řízení
9-1-1
42. Věc: EURO RSCG, a.s./zpracovatel reklamy - správní řízení zahájené z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. – klamavá
reklama – po vyjádření
- Rada zastavuje se zpracovatelem reklamy společností EURO RSCG, a.s., správní
řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zpracováním reklamy na produkt
Volání-sms-internet-O2TV-Sony Ericsson K550i (mutace 2), neboť se ve správním
řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod řízení
10-1-1
43. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. (možné ohrožení vývoje dětí a mladistvých), kterého se mohl
provozovatel vysílání dopustit odvysíláním pořadu Hlava v oblacích dne 23. ledna
2008 od 9:25 hodin na programu Nova - po vyjádření účastníka řízení
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Hlava v oblacích dne 23. ledna 2008 od 09:25 hodin na programu Nova mohl porušit
povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj mladistvých. 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
9-1-2
44. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. (možné ohrožení vývoje dětí a mladistvých), kterého se mohl
provozovatel vysílání dopustit odvysíláním pořadu Kriminálka Miami dne 24. ledna
2008 - po vyjádření účastníka řízení
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 300 000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Kriminálka Miami dne 24. ledna 2008 od 17:35 hodin na programu Nova mohl porušit
povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by

mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj mladistvých. 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
8-3-1
45. Věc: CET 21, spol. s r.o. /NOVA – porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb. odvysíláním pořadu Tři muži v Bretani, dne 2. června 2004 od 9.25 hodin na
programu NOVA-nové rozhodnutí ve věci
- Rada uděluje provozovateli, CET 21, spol. s r.o. , pokutu ve výši 150 000,- Kč, pro
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Tři
muži v Bretani, dne 2. června 2004 od 9.25 hodin na programu NOVA se dopustil
porušení povinnosti povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých 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
10-1-0
46. Věc: Informace o proběhlých jednáních u Městského soudu v Praze
- Rada bere informace o soudních jednáních na vědomí
12-0-0
47. Věc: Informace o rozsudcích
- Rada podává proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2008, č.j.
10 Ca 334/2007 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu
11-1-0
- Rada podává proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2008, č.j.
10 Ca 335/2007 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu
12-0-0
48. Věc: Česká televize – rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 353/2007- 33 na vědomí Česká televize – rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 350/2007 - 33
- na vědomí
- Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 353/2007- 33 ze
dne 12. března 2008, kterým se zamítá žaloba České televize proti rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1.10.2007 č.j.:Rpo/140/04
12-0-0
- Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 350/2007- 33 ze
dne 12. března 2008, kterým se zamítá žaloba České televize proti rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1.10.2007 č.j.:Rpo/145/04
11-0-0
49. Věc: Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy – se zvýrazněnými změnami po
novele č. 36/2008 Sb., s platností od 12. února 2008
50. Věc: Dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k problematice médií - informace
51. MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o. – zpracovatel reklamy řízení vedené pro porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění
platném do 25. ledna 2006 - reklama na doplněk stravy VARIXINAL (mutace 8) – po
rozsudku a po vyjádření
- Rada uděluje společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING,
s.r.o., zpracovateli reklamy na přípravek VARIXINAL (mutace 8), vysílané na
programech Nova a Prima televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení ustanovení
§ 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006 a ukládá

účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
12-0-0
52. FORCOM NET, s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky a územního
rozsahu vysílání – žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad
- Rada prodlužuje provozovateli FORCOM NET, s.r.o. dle § 39 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, lhůtu k odstranění vad oznámení změny skutečností
uváděných v přihlášce k registraci o 30 dnů
13-0-0
53. Evkanet, s.r.o. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů – stížnost
na postup České televize ve věci smlouvy o poskytování programů České televize pro
provozování převzatého vysílání v systému IPTV
- Rada vydává České televizi upozornění na porušení § 54 odst.3 zákona č.231/2001
Sb, kterého se dopustila tím, že neposkytla bezplatně programy provozovateli
převzatého vysílání Evkanet s.r.o se lhůtou k nápravě do 30 dnů od doručení
upozornění
12-0-0
54. ESA – rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
přidělením kmitočtu Havlíčkův Brod 99,7 MHz/200 W – vystavení LTP
- Rada uděluje provozovateli ESA – rádio, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Havlíčkův
Brod 99,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. pro program Fajn radio
11-1-0
55. ESA – rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
přidělením kmitočtu Plzeň – stadion 97,1 MHz/200 W – vystavení LTP
- Rada uděluje provozovateli ESA – rádio, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Plzeň –
stadion 97,1 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. pro program Fajn radio
6-6-1
56. ESA – rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
přidělením kmitočtu Jihlava – Hosov 99,0 MHz/200 W – vystavení LTP
- Rada uděluje provozovateli ESA – rádio, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava –
Hosov 99,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. pro program Fajn radio
9-2-2
57. Stanovisko RRTV ke kontrolní zprávě NKÚ
- Finanční kontrola FÚ Praha 10 v roce 2003 zjistila nejen nesprávné účetnictví, ale i to,
že Rada neověřila v roce 2001 ani v letech předcházejících, zda stav majetku a závazků
v účetnictví odpovídá skutečnosti. Jak NKÚ konstatuje ve své zprávě, současná Rada v
letech 2004 – 2005 vytvořila evidenci hmotného a nehmotného majetku dle prvotních
dokladů od roku 1992 do roku 2005; pro neúplnost dokladů se rekonstrukce nepodařila.
Radě se přes veškeré úsilí nepodařilo vypořádat inventarizační rozdíly a uvést
účetnictví do žádoucího stavu, protože doklady z let 1992 – 2001 nejsou úplné.

11-1-0
ověřovatel:
P. Bartoš

