Zápis z 3. zasedání konaného dne 8. 2. 2011
Přítomni: Šenkýř, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Pejřil, Bouška, Krejčí, Rozehnal, Macková,
Bezouška, Matulka, Ondrová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 3. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
12-0-0
2. 2011/51/FOL/WAL: WALMARK a.s.; IS Produkce s.r.o.; Proenzi3 (premiérově
monitorované v 06:31:46 hodin dne 5. května 2010 na programu Rádio Impuls)
vysílané od 5. května 2010 do 14. května 2010 v počtu 56 repríz na programech Rádio
Impuls a Frekvence 1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o společném řízení ve věcech
vedených pod sp. zn. 2010/708/FOL/WAL a 2010/1370/FOL/IS. Věc je nadále vedena
pod sp. zn. 2011/51/FOL/WAL
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) a v souladu s § 6b odst. 1 a § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) resp.
§ 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uděluje společně
a nerozdílně zadavateli reklamy společnosti Walmark a. s., IČ: 00536016, se sídlem
Oldřichovice 44, 73 961 Třinec a zpracovateli reklamy, společnosti IS Produkce s.r.o.,
IČ: 28315707, SNP 1191, 765 02 Otrokovice 2, Kvítkovice, pokutu ve výši 100 000,- Kč,
neboť zadáním a zpracováním reklamy na produkt Proenzi3 (premiérově monitorované
v 06:31:46 hodin dne 5. května 2010 na programu Rádio Impuls) vysílané od 5. května
2010 do 14. května 2010 v počtu 56 repríz na programech Rádio Impuls a Frekvence 1
/výpis jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/, se dopustily porušení § 5d odst. 2
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl
zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení
lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat. 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 20110051. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20110051.
11-0-0
3. 2010/1012/VAL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS - správní řízení zahájené z moci
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – neuvedení
loga – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního

řádu v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 8. února 2011 toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5,
Praha 4, IČ: 26058952, pokutu ve výši 30 000,- Kč, za porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení sponzorovaného pořadu
Auxion, s.r.o. bez označení logem programu ve dnech 18., 19. a 22. května 2010
na programu UPC EXPRESS se dopustil porušení povinnosti uvádět označení
televizního programu (loga) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy
a teleshoppingu. 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 20101012. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20101012
11-0-0
4. 2010/1076/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/Citroën
Česká republika, produkt C3 Visiodrive – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011
v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
hory, Praha 4, pokutu ve výši 60 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu Citroën Česká republika na produkt C3
Visiodrive s premiérou vysílání dne 1. dubna 2010 v čase 18:25:56 hodin na programu
ČT1 a reprízami ve dnech 2. dubna 2010 v čase 22:14:59 hodin na programu ČT1,
2. dubna 2010 v čase 22:43:20 hodin na programu ČT1, 3. dubna 2010 v čase 18:39:33
hodin na programu ČT1, 6. dubna 2010 v čase 21:10:56 hodin na programu ČT1,
8. dubna 2010 v čase 22:37:20 hodin na programu ČT1, 9. dubna 2010 v čase 18:27:01
hodin na programu ČT1, 9. dubna 2010 v čase 22:17:05 hodin na programu ČT1,
10. dubna 2010 v čase 18:38:56 hodin na programu ČT1, 12. dubna 2010 v čase
20:53:50 hodin na programu ČT1, 13. dubna 2010 v čase 21:10:15 hodin na programu
ČT1, 15. dubna 2010 v čase 18:26:00 hodin na programu ČT1, 16. dubna 2010 v čase
18:26:26 hodin na programu ČT1, 16. dubna 2010 v čase 22:23:05 hodin na programu
ČT1, 17. dubna 2010 v čase 18:38:05 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 v čase
21:55:03 hodin na programu ČT1, 19. dubna 2010 v čase 20:51:21 hodin na programu
ČT1 a 20. dubna 2010 v čase 17:29:45 hodin na programu ČT1, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra,
a tím provozovatel porušil dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Předmětnému
obchodnímu sdělení Citroën Česká republika na produkt C3 Visiodrive chybí základní
znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka
produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít
k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis
sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat.
Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé marketingové oslovení
příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb
společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení

hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 18 skutků. 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 20101076. Účastníkovi řízení
se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
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. 50/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101076
11-0-0
5. 2010/1077/VAL/ČTV: Česká televize/ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/Samsung,
produkt Star gold – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011
v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
hory, Praha 4, pokutu ve výši 70 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu Samsung na produkt Star Gold s premiérou
vysílání dne 1. dubna 2010 v čase 20:59:47 hodin na programu ČT2 a 42 reprízami na
programech ČT1 a ČT2 (výpis viz níţe), která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ
byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle §
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od
ostatních částí vysílání. Media typ Médium Datum Začátek Konec Stopáţ Zadavatel
(vlastník značky) TV ČT1 1.4.2010 22:35:28 22:35:38 10 Vodafone Czech Republic
a Samsung Zrt. TV ČT2 1.4.2010 20:59:47 20:59:57 10 Vodafone Czech Republic TV
ČT1 2.4.2010 22:15:24 22:15:34 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2 2.4.2010
20:53:39 20:53:49 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 3.4.2010 12:34:52 12:35:02
10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 3.4.2010 23:16:19 23:16:29 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT1 4.4.2010 21:26:23 21:26:33 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1
5.4.2010 21:36:19 21:36:29 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 6.4.2010 17:30:01
17:30:11 10 Vodafone Czec Republic TV ČT2 6.4.2010 21:40:59 21:41:09 10 Vodafone
Czech Republic TV ČT2 8.4.2010 20:58:13 20:58:23 10 Vodafone Czech Republic TV
ČT1 9.4.2010 18:27:26 18:27:36 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2 9.4.2010
20:55:20 20:55:29 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 12.4.2010 12:29:50 12:30:00
10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 12.4.2010 22:04:54 22:05:04 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT2 12.4.2010 20:46:04 20:46:14 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1
13.4.2010 17:29:38 17:29:48 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 14.4.2010 12:29:27
12:29:37 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2 15.4.2010 20:57:53 20:58:03
10 Vodafone Czech Republic TV ČT2 16.4.2010 21:26:54 21:27:04 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT1 18.4.2010 0:34:08 0:34:18 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1
18.4.2010 18:39:15 18:39:25 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 19.4.2010 18:26:49
18:26:59 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 19.4.2010 22:01:24 22:01:34 10
Vodafone Czech Republic TV ČT2 19.4.2010 20:47:06 20:47:16 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT1 20.4.2010 17:30:10 17:30:20 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1
21.4.2010 17:29:59 17:30:09 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 22.4.2010 22:37:29
22:37:39 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2 22.4.2010 20:58:31 20:58:41 10
Vodafone Czech Republic TV ČT1 23.4.2010 22:58:12 22:58:22 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT2 23.4.2010 19:30:30 19:30:40 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2
23.4.2010 20:51:43 20:51:53 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 24.4.2010 18:40:16
18:40:26 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 24.4.2010 23:12:02 23:12:12 10

Vodafone Czech Republic TV ČT1 25.4.2010 21:28:51 21:29:01 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT1 26.4.2010 21:57:52 21:58:02 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2
26.4.2010 20:46:08 20:46:18 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 27.4.2010 17:29:42
17:29:52 10 Vodafone Czech Republic TV ČT1 27.4.2010 21:12:16 21:12:26 10
Vodafone Czech Republic TV ČT1 28.4.2010 17:29:46 17:29:56 10 Vodafone Czech
Republic TV ČT1 29.4.2010 18:27:19 18:27:29 10 Vodafone Czech Republic TV ČT2
29.4.2010 23:46:10 23:46:20 10 Vodafone Czech Republic Předmětnému obchodnímu
sdělení Samsung na produkt Star Gold chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze
zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí
dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k objednání výrobku/sluţby po
zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis sluţby, její výhody, srovnání atd.,
tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu se tak neočekává
okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod. Spot není
koncipován jako přímé marketingové oslovení příjemce, ale jako veřejné oznámení
určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb společnosti vysílané za úplatu či jinou
protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt
sestávající z 43 skutků. 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 20101077. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí 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.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20101077
11-0-0
6. 2010/1078/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/Import
Volkswagen Group, produkt Seat – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 80 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu spot Import Volkswagen Group na produkt Seat s premiérou
vysílání dne 5. dubna 2010 v čase 21:36:29 hodin na programu ČT1 a 69 reprízami na
programech ČT1 a ČT2 (výpis viz níţe), která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ
byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle §
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od
ostatních částí vysílání. Media typ Médium Datum Začátek Konec Stopáţ Zadavatel
(vlastník značky) TV ČT1 5.4.2010 21:36:29 21:36:44 15 Import Volkswagen Group TV
ČT1 6.4.2010 21:10:11 21:10:26 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 6.4.2010
23:56:49 23:57:04 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 7.4.2010 18:26:30 18:26:45 15
Import Volkswagen Group TV ČT1 7.4.2010 22:34:08 22:34:23 15 Import Volkswagen
Group TV ČT1 7.4.2010 23:43:52 23:44:07 15 Import Volkswagen Group TV ČT1
8.4.2010 18:26:20 18:26:35 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 8.4.2010 22:36:34
22:36:49 15 Import Volkswagen Group TV ČT2 8.4.2010 20:58:24 20:58:39 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 9.4.2010 18:28:07 18:28:22 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 9.4.2010 20:53:55 20:54:10 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 9.4.2010
22:18:01 22:18:16 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 9.4.2010 22:45:40 22:45:54 15
Import Volkswagen Group TV ČT1 10.4.2010 12:34:55 12:35:10 15 Import Volkswagen

Group TV ČT1 10.4.2010 18:39:52 18:40:06 15 Import Volkswagen Group TV ČT1
11.4.2010 0:04:38 0:04:52 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 11.4.2010 10:56:52
10:57:07 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 11.4.2010 18:38:21 18:38:36 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 11.4.2010 21:26:26 21:26:41 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 11.4.2010 21:57:00 21:57:15 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 12.4.2010
20:54:45 20:55:00 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 12.4.2010 22:07:45 22:08:00
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 13.4.2010 18:26:46 18:27:01 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 13.4.2010 21:11:10 21:11:25 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 13.4.2010 23:46:50 23:47:05 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 14.4.2010
18:26:33 18:26:48 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 14.4.2010 22:31:29 22:31:44
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 15.4.2010 22:36:42 22:36:57 15 Import
Volkswagen Group TV ČT2 15.4.2010 20:58:34 20:58:49 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 16.4.2010 18:27:21 18:27:36 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 16.4.2010
22:24:00 22:24:15 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 17.4.2010 12:35:25 12:35:40
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 17.4.2010 18:39:01 18:39:16 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 18.4.2010 0:33:23 0:33:38 15 Import Volkswagen Group TV
ČT1 18.4.2010 10:57:57 10:58:12 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 18.4.2010
21:25:50 21:26:05 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 18.4.2010 21:55:58 21:56:13
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 19.4.2010 20:50:36 20:50:51 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 19.4.2010 22:04:16 22:04:31 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 20.4.2010 21:12:16 21:12:31 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 20.4.2010
23:39:33 23:39:48 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 21.4.2010 18:26:10 18:26:25
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 21.4.2010 22:32:00 22:32:15 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 22.4.2010 22:37:14 22:37:29 15 Import Volkswagen Group
TV ČT2 22.4.2010 20:58:41 20:58:56 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 23.4.2010
22:23:36 22:23:51 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 23.4.2010 22:58:22 22:58:37
15 Import Volkswagen Group TV ČT2 23.4.2010 19:30:15 19:30:30 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 24.4.2010 12:34:43 12:34:58 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 24.4.2010 23:11:17 23:11:32 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 25.4.2010
10:58:03 10:58:18 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 25.4.2010 21:28:06 21:28:21
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 25.4.2010 21:59:03 21:59:18 15 Import
Volkswagen Group TV ČT2 25.4.2010 22:27:37 22:27:52 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 26.4.2010 18:28:00 18:28:15 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 26.4.2010
20:47:45 20:48:00 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 26.4.2010 22:00:44 22:00:59
15 Import Volkswagen Group TV ČT2 26.4.2010 20:46:48 20:47:03 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 27.4.2010 21:11:31 21:11:46 15 Import Volkswagen Group
TV ČT1 27.4.2010 23:38:36 23:38:51 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 28.4.2010
18:25:48 18:26:03 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 28.4.2010 22:34:53 22:35:08
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 29.4.2010 18:27:29 18:27:44 15 Import
Volkswagen Group TV ČT1 29.4.2010 22:33:48 22:34:03 15 Import Volkswagen Group
TV ČT2 29.4.2010 18:52:41 18:52:56 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 30.4.2010
12:30:07 12:30:22 15 Import Volkswagen Group TV ČT1 30.4.2010 18:26:58 18:27:13
15 Import Volkswagen Group TV ČT1 30.4.2010 22:23:48 22:24:03 15 Import
Volkswagen Group TV ČT2 30.4.2010 20:53:04 20:53:19 15 Import Volkswagen Group
Předmětnému obchodnímu sdělení Import Volkswagen Group na produkt Seat chybí
základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá
nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe
dojít k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis
sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od
příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé marketingové oslovení
příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb
společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení
hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající ze 70 skutků. 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 20101078. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101078
11-0-0
7. 2010/1079/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/MEVET,
produkt Frontline Combo – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 90 000,- Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu spot na produkt Frontline Combo s premiérou vysílání dne 6.
dubna 2010 v čase 17:29:31 hodin na programu ČT1 a 145 reprízami na programech
ČT1 a ČT2 (výpis viz níţe), která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla
zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 49
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních
částí vysílání. Media typ Médium Datum Začátek Konec Stopáţ Zadavatel (vlastník
značky) TV ČT1 6.4.2010 17:29:31 17:30:01 30 MEVET TV ČT1 6.4.2010 18:26:29
18:26:59 30 MEVET TV ČT1 6.4.2010 21:10:26 21:10:56 30 MEVET TV ČT1 6.4.2010
23:57:04 23:57:34 30 MEVET TV ČT1 7.4.2010 12:29:35 12:30:05 30 MEVET TV ČT1
7.4.2010 17:29:22 17:29:52 30 MEVET TV ČT1 7.4.2010 18:26:45 18:27:15 30 MEVET
TV ČT1 7.4.2010 22:33:37 22:34:07 30 MEVET TV ČT1 7.4.2010 23:43:22 23:43:52 30
MEVET TV ČT1 8.4.2010 13:32:32 13:33:02 30 MEVET TV ČT1 8.4.2010 17:29:51
17:30:21 30 MEVET TV ČT1 8.4.2010 18:26:35 18:27:05 30 MEVET TV ČT1 8.4.2010
22:36:49 22:37:19 30 MEVET TV ČT1 8.4.2010 23:01:47 23:02:17 30 MEVET TV ČT2
8.4.2010 20:57:43 20:58:13 30 MEVET TV ČT1 9.4.2010 12:29:34 12:30:04 30 MEVET
TV ČT1 9.4.2010 18:27:37 18:28:07 30 MEVET TV ČT1 9.4.2010 20:54:10 20:54:40 30
MEVET TV ČT1 9.4.2010 22:17:31 22:18:01 30 MEVET TV ČT1 9.4.2010 22:45:09
22:45:39 30 MEVET TV ČT2 9.4.2010 20:55:30 20:56:00 30 MEVET TV ČT1 10.4.2010
12:34:25 12:34:55 30 MEVET TV ČT1 10.4.2010 18:39:21 18:39:51 30 MEVET TV ČT1
11.4.2010 0:04:07 0:04:37 30 MEVET TV ČT1 11.4.2010 0:11:30 0:12:00 30 MEVET
TV ČT1 11.4.2010 10:57:07 10:57:37 30 MEVET TV ČT1 11.4.2010 18:37:51 18:38:21
30 MEVET TV ČT1 11.4.2010 21:26:42 21:27:11 30 MEVET TV ČT1 11.4.2010
21:56:30 21:56:59 30 MEVET TV ČT1 11.4.2010 23:28:17 23:28:47 30 MEVET TV ČT2
11.4.2010 19:09:49 19:10:19 30 MEVET TV ČT2 11.4.2010 22:22:34 22:23:04 30
MEVET TV ČT1 12.4.2010 12:29:20 12:29:50 30 MEVET TV ČT1 12.4.2010 18:26:10
18:26:40 30 MEVET TV ČT1 12.4.2010 20:54:15 20:54:45 30 MEVET TV ČT1
12.4.2010 22:05:04 22:05:34 30 MEVET TV ČT1 12.4.2010 22:08:00 22:08:30 30
MEVET TV ČT2 12.4.2010 20:46:14 20:46:44 30 MEVET TV ČT2 12.4.2010 21:17:01
21:17:31 30 MEVET TV ČT1 13.4.2010 12:29:22 12:29:52 30 MEVET TV ČT1
13.4.2010 17:29:08 17:29:38 30 MEVET TV ČT1 13.4.2010 18:26:16 18:26:46 30
MEVET TV ČT1 13.4.2010 21:10:40 21:11:10 30 MEVET TV ČT1 13.4.2010 23:47:05
23:47:35 30 MEVET TV ČT2 13.4.2010 23:08:26 23:08:56 30 MEVET TV ČT1
14.4.2010 12:28:56 12:29:26 30 MEVET TV ČT1 14.4.2010 17:29:30 17:30:00 30
MEVET TV ČT1 14.4.2010 18:26:48 18:27:18 30 MEVET TV ČT1 14.4.2010 22:30:58
22:31:28 30 MEVET TV ČT1 14.4.2010 23:19:35 23:20:05 30 MEVET TV ČT1

15.4.2010 12:29:14 12:29:44 30 MEVET TV ČT1 15.4.2010 17:29:44 17:30:14 30
MEVET TV ČT1 15.4.2010 18:26:25 18:26:55 30 MEVET TV ČT1 15.4.2010 22:36:57
22:37:27 30 MEVET TV ČT1 15.4.2010 23:01:47 23:02:17 30 MEVET TV ČT2
15.4.2010 21:55:45 21:56:15 30 MEVET TV ČT1 16.4.2010 12:28:53 12:29:23 30
MEVET TV ČT1 16.4.2010 18:26:50 18:27:20 30 MEVET TV ČT1 16.4.2010 22:23:30
22:24:00 30 MEVET TV ČT1 16.4.2010 23:01:17 23:01:47 30 MEVET TV ČT2
16.4.2010 21:26:23 21:26:53 30 MEVET TV ČT1 17.4.2010 12:34:55 12:35:25 30
MEVET TV ČT1 17.4.2010 18:38:31 18:39:01 30 MEVET TV ČT1 18.4.2010 0:33:38
0:34:08 30 MEVET TV ČT1 18.4.2010 10:57:27 10:57:57 30 MEVET TV ČT1 18.4.2010
18:38:45 18:39:15 30 MEVET TV ČT1 18.4.2010 21:25:20 21:25:50 30 MEVET TV ČT1
18.4.2010 21:55:28 21:55:58 30 MEVET TV ČT1 18.4.2010 23:31:52 23:32:22 30
MEVET TV ČT2 18.4.2010 22:30:37 22:31:07 30 MEVET TV ČT1 19.4.2010 12:29:32
12:30:02 30 MEVET TV ČT1 19.4.2010 18:25:49 18:26:19 30 MEVET TV ČT1
19.4.2010 20:50:51 20:51:21 30 MEVET TV ČT1 19.4.2010 22:01:34 22:02:04 30
MEVET TV ČT1 19.4.2010 22:04:31 22:05:01 30 MEVET TV ČT1 20.4.2010 12:29:26
12:29:56 30 MEVET TV ČT1 20.4.2010 17:29:15 17:29:45 30 MEVET TV ČT1
20.4.2010 18:25:49 18:26:19 30 MEVET TV ČT1 20.4.2010 21:11:46 21:12:16 30
MEVET TV ČT1 20.4.2010 23:39:49 23:40:19 30 MEVET TV ČT2 20.4.2010 23:04:03
23:04:33 30 MEVET TV ČT1 21.4.2010 12:29:20 12:29:50 30 MEVET TV ČT1
21.4.2010 17:29:28 17:29:58 30 MEVET TV ČT1 21.4.2010 18:25:40 18:26:10 30
MEVET TV ČT1 21.4.2010 22:32:15 22:32:45 30 MEVET TV ČT1 21.4.2010 23:17:57
23:18:27 30 MEVET TV ČT1 22.4.2010 12:29:20 12:29:50 30 MEVET TV ČT1
22.4.2010 17:30:49 17:31:19 30 MEVET TV ČT1 22.4.2010 18:27:13 18:27:43 30
MEVET TV ČT1 22.4.2010 22:36:44 22:37:14 30 MEVET TV ČT1 22.4.2010 23:01:11
23:01:41 30 MEVET TV ČT2 22.4.2010 20:58:56 20:59:26 30 MEVET TV ČT2
22.4.2010 21:56:25 21:56:55 30 MEVET TV ČT1 23.4.2010 12:29:00 12:29:30 30
MEVET TV ČT1 23.4.2010 18:26:25 18:26:55 30 MEVET TV ČT1 23.4.2010 22:23:06
22:23:36 30 MEVET TV ČT1 23.4.2010 22:52:35 22:53:05 30 MEVET TV ČT1
23.4.2010 22:58:37 22:59:07 30 MEVET TV ČT2 23.4.2010 20:51:54 20:52:24 30
MEVET TV ČT2 23.4.2010 22:17:43 22:18:13 30 MEVET TV ČT1 24.4.2010 12:34:13
12:34:43 30 MEVET TV ČT1 24.4.2010 18:39:46 18:40:16 30 MEVET TV ČT1
24.4.2010 23:11:32 23:12:02 30 MEVET TV ČT1 24.4.2010 23:19:18 23:19:48 30
MEVET TV ČT2 24.4.2010 19:04:56 19:05:26 30 MEVET TV ČT1 25.4.2010 10:57:33
10:58:03 30 MEVET TV ČT1 25.4.2010 18:35:17 18:35:47 30 MEVET TV ČT1
25.4.2010 21:28:21 21:28:51 30 MEVET TV ČT1 25.4.2010 21:58:33 21:59:03 30
MEVET TV ČT1 25.4.2010 23:30:03 23:30:33 30 MEVET TV ČT2 25.4.2010 22:27:07
22:27:37 30 MEVET TV ČT1 26.4.2010 12:29:07 12:29:37 30 MEVET TV ČT1
26.4.2010 18:27:30 18:28:00 30 MEVET TV ČT1 26.4.2010 20:47:14 20:47:44 30
MEVET TV ČT1 26.4.2010 21:57:22 21:57:52 30 MEVET TV ČT1 26.4.2010 22:00:14
22:00:44 30 MEVET TV ČT2 26.4.2010 20:46:18 20:46:48 30 MEVET TV ČT2
26.4.2010 22:52:09 22:52:39 30 MEVET TV ČT1 27.4.2010 12:29:31 12:30:01 30
MEVET TV ČT1 27.4.2010 17:29:12 17:29:42 30 MEVET TV ČT1 27.4.2010 18:27:01
18:27:31 30 MEVET TV ČT1 27.4.2010 21:11:46 21:12:16 30 MEVET TV ČT1
27.4.2010 23:38:51 23:39:21 30 MEVET TV ČT2 27.4.2010 21:47:22 21:47:52 30
MEVET TV ČT1 28.4.2010 12:29:29 12:29:59 30 MEVET TV ČT1 28.4.2010 17:28:46
17:29:16 30 MEVET TV ČT1 28.4.2010 18:26:03 18:26:33 30 MEVET TV ČT1
28.4.2010 22:35:09 22:35:39 30 MEVET TV ČT1 28.4.2010 23:21:45 23:22:15 30
MEVET TV ČT1 29.4.2010 12:28:37 12:29:07 30 MEVET TV ČT1 29.4.2010 17:29:21
17:29:51 30 MEVET TV ČT1 29.4.2010 18:26:49 18:27:19 30 MEVET TV ČT1
29.4.2010 22:34:03 22:34:33 30 MEVET TV ČT1 29.4.2010 22:59:16 22:59:46 30
MEVET TV ČT2 29.4.2010 18:52:56 18:53:26 30 MEVET TV ČT2 29.4.2010 20:57:42
20:58:12 30 MEVET TV ČT2 29.4.2010 23:45:40 23:46:10 30 MEVET TV ČT1
30.4.2010 12:29:37 12:30:07 30 MEVET TV ČT1 30.4.2010 18:26:28 18:26:58 30
MEVET TV ČT1 30.4.2010 20:59:49 21:00:19 30 MEVET TV ČT1 30.4.2010 22:23:18
22:23:48 30 MEVET TV ČT1 30.4.2010 22:52:09 22:52:39 30 MEVET TV ČT2

30.4.2010 19:29:34 19:30:04 30 MEVET TV ČT2 30.4.2010 20:52:33 20:53:03 3
MEVET TV ČT2 30.4.2010 21:18:56 21:19:26 30 MEVET TV ČT1 1.5.2010 18:39:00
18:39:30 30 MEVET TV ČT1 1.5.2010 23:23:33 23:24:03 30 MEVET TV ČT1 2.5.2010
10:57:31 10:58:01 30 MEVET TV ČT1 2.5.2010 18:36:34 18:37:04 30 MEVET TV ČT1
2.5.2010 21:30:37 21:31:07 30 MEVET Předmětnému obchodnímu sdělení MEVET na
produkt Frontline Combo chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné
definice, kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek
informací, na základě kterých můţe dojít k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu,
neboť ten postrádá konkrétní popis sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ
má teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita
spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé
marketingové oslovení příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje
produktů či sluţeb společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání
účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající ze 146 skutků.
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 20101079.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet
č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101079
11-0-0
8. 2010/1082/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/FIAT ČR,
produkt Fiat Dobló – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 80 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu FIAT ČR na produkt Fiat Dobló s premiérou vysílání dne 19.
dubna 2010 v čase 18:26:19 hodin na programu ČT1 a 63 reprízami na programech
ČT1 a ČT2 (výpis viz níţe), která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla
zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 49
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních
částí vysílání. Media typ Médium Datum Začátek Konec Stopáţ Zadavatel (vlastník
značky) TV ČT1 19.4.2010 18:26:19 18:26:49 30 FIAT ČR TV ČT1 19.4.2010 22:00:54
22:01:24 30 FIAT ČR TV ČT2 19.4.2010 21:17:17 21:17:47 30 FIAT ČR TV ČT2
19.4.2010 22:53:28 22:53:58 30 FIAT ČR TV ČT1 20.4.2010 18:26:19 18:26:49 30 FIAT
ČR TV ČT2 20.4.2010 21:40:14 21:40:44 30 FIAT ČR TV ČT2 20.4.2010 23:03:02
23:03:32 30 FIAT ČR TV ČT1 21.4.2010 17:30:09 17:30:39 30 FIAT ČR TV ČT1
21.4.2010 18:26:46 18:27:16 30 FIAT ČR TV ČT1 21.4.2010 23:18:27 23:18:57 30 FIAT
ČR TV ČT2 21.4.2010 19:56:59 19:57:29 30 FIAT ČR TV ČT1 22.4.2010 17:30:19
17:30:49 30 FIAT ČR TV ČT1 22.4.2010 18:27:43 18:28:13 30 FIAT ČR TV ČT2
22.4.2010 21:55:55 21:56:25 30 FIAT ČR TV ČT1 23.4.2010 18:26:56 18:27:25 30 FIAT
ČR TV ČT2 23.4.2010 20:51:13 20:51:43 30 FIAT ČR TV ČT2 23.4.2010 22:17:13
22:17:43 30 FIAT ČR TV ČT1 24.4.2010 23:12:12 23:12:42 30 FIAT ČR TV ČT2
24.4.2010 22:13:53 22:14:23 30 FIAT ČR TV ČT1 25.4.2010 10:57:03 10:57:33 30 FIAT
ČR TV ČT1 25.4.2010 18:35:47 18:36:17 30 FIAT ČR TV ČT2 25.4.2010 19:09:23
19:09:53 30 FIAT ČR TV ČT1 26.4.2010 18:27:00 18:27:30 30 FIAT ČR TV ČT1

26.4.2010 21:58:03 21:58:33 30 FIAT ČR TV ČT2 26.4.2010 21:17:26 21:17:56 30 FIAT
ČR TV ČT1 27.4.2010 17:28:42 17:29:12 30 FIAT ČR TV ČT1 27.4.2010 18:26:31
18:27:01 30 FIAT ČR TV ČT2 27.4.2010 21:46:52 21:47:22 30 FIAT ČR TV ČT2
27.4.2010 23:10:52 23:11:22 30 FIAT ČR TV ČT1 28.4.2010 17:29:16 17:29:46 30 FIAT
ČR TV ČT1 28.4.2010 18:26:33 18:27:03 30 FIAT ČR TV ČT1 28.4.2010 23:22:15
23:22:45 30 FIAT ČR TV ČT2 28.4.2010 20:26:34 20:27:04 30 FIAT ČR TV ČT1
29.4.2010 18:26:19 18:26:49 30 FIAT ČR TV ČT2 29.4.2010 18:53:26 18:53:56 30 FIAT
ČR TV ČT2 29.4.2010 20:57:12 20:57:42 30 FIAT ČR TV ČT1 30.4.2010 18:25:58
18:26:28 30 FIAT ČR TV ČT1 30.4.2010 22:52:39 22:53:09 30 FIAT ČR TV ČT2
30.4.2010 20:52:03 20:52:33 30 FIAT ČR TV ČT2 30.4.2010 21:19:27 21:19:57 30 FIAT
ČR TV ČT1 1.5.2010 12:31:38 12:32:08 30 FIAT ČR TV ČT1 1.5.2010 23:22:53
23:23:22 30 FIAT ČR TV ČT1 1.5.2010 23:28:14 23:28:44 30 FIAT ČR TV ČT1
2.5.2010 21:59:40 22:00:10 30 FIAT ČR TV ČT1 3.5.2010 21:55:50 21:56:20 30 FIAT
ČR TV ČT1 4.5.2010 12:29:28 12:29:58 30 FIAT ČR TV ČT1 5.5.2010 18:26:02
18:26:32 30 FIAT ČR TV ČT1 8.5.2010 23:34:32 23:35:02 30 FIAT ČR TV ČT1
9.5.2010 22:27:01 22:27:31 30 FIAT ČR TV ČT1 10.5.2010 21:57:52 21:58:22 30 FIAT
ČR TV ČT1 11.5.2010 18:26:44 18:27:14 30 FIAT ČR TV ČT1 13.5.2010 17:29:04
17:29:34 30 FIAT ČR TV ČT1 14.5.2010 22:23:04 22:23:34 30 FIAT ČR TV ČT1
15.5.2010 23:28:48 23:29:18 30 FIAT ČR TV ČT1 17.5.2010 20:47:38 20:48:08 30 FIAT
ČR TV ČT1 19.5.2010 18:25:49 18:26:19 30 FIAT ČR TV ČT1 19.5.2010 22:36:02
22:36:32 30 FIAT ČR TV ČT1 21.5.2010 22:53:17 22:53:47 30 FIAT ČR TV ČT1
22.5.2010 18:39:33 18:40:03 30 FIAT ČR TV ČT1 24.5.2010 22:03:19 22:03:49 30 FIAT
ČR TV ČT1 27.5.2010 22:57:52 22:58:22 30 FIAT ČR TV ČT1 29.5.2010 12:34:29
12:34:59 30 FIAT ČR TV ČT1 31.5.2010 18:25:49 18:26:19 30 FIAT ČR Předmětnému
obchodnímu sdělení FIAT ČR na produkt Fiat Dobló chybí základní znak teleshoppingu
vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby.
Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k objednání
výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis sluţby, její
výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu
se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod.
Spot není koncipován jako přímé marketingové oslovení příjemce, ale jako veřejné
oznámení určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb společnosti vysílané za úplatu či
jinou protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt
sestávající z 64 skutků. 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 20101082. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí 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.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20101082
11-0-0
9. 2010/1080/VAL/ČTV: Česká televize/ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/STOCK
Plzeň-Boţkov, produkt Tullamore Dew – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu STOCK Plzeň-Boţkov na produkt Tullamore Dew s premiérou
vysílání dne 12. dubna 2010 v čase 20:45:33 hodin na programu ČT2 a reprízami ve

dnech 12. dubna 2010 v čase 22:04:23 hodin na programu ČT1, 12. dubna 2010 v čase
22:49:44 hodin na programu ČT2, 13. dubna 2010 v čase 21:43:41 hodin na programu
ČT2, 13. dubna 2010 v čase 23:07:56 hodin na programu ČT2, 14. dubna 2010 v čase
20:26:31 hodin na programu ČT2, 14. dubna 2010 v čase 23:19:00 hodin na programu
ČT2, 14. dubna 2010 v čase 23:19:05 hodin na programu ČT1, 15. dubna 2010 v čase
20:58:03 hodin na programu ČT2, 15. dubna 2010 v čase 21:55:15 hodin na programu
ČT2, 15. dubna 2010 v čase 22:37:27 hodin na programu ČT1, 15. dubna 2010 v čase
23:25:50 hodin na programu ČT2, 16. dubna 2010 v čase 21:27:04 hodin na programu
ČT2, 16. dubna 2010 v čase 22:11:52 hodin na programu ČT2, 16. dubna 2010 v čase
22:54:05 hodin na programu ČT1, 17. dubna 2010 v čase 22:00:25 hodin na programu
ČT2, 18. dubna 2010 v čase 20:34:18 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 v čase
21:26:05 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 v čase 22:30:06 hodin na programu
ČT2, 19. dubna 2010 v čase 20:47:17 hodin na programu ČT2, 19. dubna 2010 v čase
22:02:04 hodin na programu ČT1, 19. dubna 2010 v čase 22:52:58 hodin na programu
ČT2, 20. dubna 2010 v čase 21:12:31 hodin na programu ČT1, 20. dubna 2010 v čase
21:40:44 hodin na programu ČT2 a 20. dubna 2010 v čase 23:03:32 hodin na programu
ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Předmětnému
obchodnímu sdělení STOCK Plzeň-Boţkov na produkt Tullamore Dew chybí základní
znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka
produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k
objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis
sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od
příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé marketingové oslovení
příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb
společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení
hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 25 skutků. 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 20101080. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101080
11-0-0
10. 2010/1081/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/Citroën
Česká republika, produkt Citroën C4 Picasso – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu Citroën Česká republika na produkt Citroën C4 Picasso s
premiérou vysílání dne 15. dubna 2010 v čase 23:01:16 hodin na programu ČT1 a
reprízami ve dnech 16. dubna 2010 v čase 22:53:35 hodin na programu ČT1, 17. dubna
2010 v čase 12:34:24 hodin na programu ČT1, 18. dubna 2010 v čase 10:56:57 hodin
na programu ČT1, 22. dubna 2010 v čase 18:26:42 hodin na programu ČT1, 23. dubna

2010 v čase 22:22:36 hodin na programu ČT1, 24. dubna 2010 v čase 18:39:16 hodin
na programu ČT1, 25. dubna 2010 v čase 21:58:03 hodin na programu ČT1, 26. dubna
2010 v čase 20:46:44 hodin na programu ČT1, 29. dubna 2010 v čase 17:29:51 hodin
na programu ČT1, 29. dubna 2010 v čase 22:34:33 hodin na programu ČT1, 30. dubna
2010 v čase 22:22:47 hodin na programu ČT1 a 30. dubna 2010 v čase 19:30:04 hodin
na programu ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v
teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 49 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání.
Předmětnému obchodnímu sdělení Citroën Česká republika na produkt Citroën C4
Picasso chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je
právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na
základě kterých můţe dojít k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten
postrádá konkrétní popis sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má
teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita
spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé
marketingové oslovení příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje
produktů či sluţeb společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání
účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 13 skutků. Pokuta
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101081.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet
č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101081
10-0-0
11. 2010/1083/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/SCA
Hygiene Products, produkt Tena lady – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 v
souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 50 000,-Kč za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu SCA Hygiene Products na produkt Tena lady s premiérou
vysílání dne 21. dubna 2010 v čase 18:26:25 hodin na programu ČT1 a reprízami ve
dnech 23. dubna 2010 v čase 12:29:30 hodin na programu ČT1, 25. dubna 2010 v čase
18:36:17 hodin na programu ČT1, 27. dubna 2010 v čase 18:27:31 hodin na programu
ČT1, 28. dubna 2010 v čase 18:27:03 hodin na programu ČT1, 30. dubna 2010 v čase
12:29:16 hodin na programu ČT1 a 30. dubna 2010 v čase 18:27:13 hodin na programu
ČT1, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Předmětnému
obchodnímu sdělení SCA Hygiene Products na produkt Tena lady chybí základní znak
teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka
produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k
objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis
sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od

příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako přímé marketingové oslovení
příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje produktů či sluţeb
společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada jednání účastníka řízení
hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající ze 7 skutků. 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 20101083. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101083
11-0-0
12. 2010/1312/had/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Nákup Extra/Fortuna/mut
855/11.6.2010/20:10:38-DOKAZOVÁNÍ
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1312/had/ČTV provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Fortuna, odvysílaného v premiéře dne 11.
června 2010 od 20:10:38 hodin na programu ČT4 Sport.
10-0-0
13.
2010/1101/RUD/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/Dopravní
stavby
Brno/11.6.2010/19:10:24 - sponzorský vzkaz/neviditelné logo
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1101/RUD/ČES provedla
důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Dopravní stavby Brno, odvysílaného
dne 11. června 2010 v 19:10:24 hodin na programu ČT4 Sport.
11-0-0
14. 2010/1108/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Alza.cz/mut 1,2/1.6.2010/06:00:25 neoddělená reklama
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1108/RUD/ČES provedla
důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Alza.cz (sponzor pořadu; sponzor
počasí), který byl premiérově odvysílán dne 1. června 2010 v 06:09:36 na programu
ČT24.
11-0-0
15. 2010/1104/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Garmin/mut 3/16.6.2010/06:00:11 neoddělená reklama
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1104/RUD/ČES provedla
důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Garmin, který byl premiérově odvysílán
dne 14. června 2010 v 06:00:11 hodin na programu ČT1.
11-0-0
16.
2010/920/vos/ČES:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/Reportéři
ČT/Vykradači
aut/12.7.2010/21:35
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/920/vos/ČES provedla
důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Reportéři, reportáţe Vykradači aut, která byla
odvysílána dne 12. července 2010 od 21:35 hodin na programu ČT1.
11-0-0

17. 2011/70/sve/Che: Chello Central Europe s.r.o./Megamax - IČ 27112501 - licence k
televiznímu vysílání prostřednictvím druţice - nařízené ústní jednání
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlo: Praha 8
- Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název
(označení) programu: Megamax; základní programová specifikace: Animované seriály
pro děti; výčet států: Maďarsko, od 1.12.2011 Česká republika, Slovenská republika;
hlavní jazyk vysílání: maďarština; časový rozsah vysílání dle časového harmonogramu:
do 31.8.2011 6 hodin denně (16:00 - 22:00 hodin), od 1.9.2011 do 30.11.2011 9 hodin
denně (13:00 - 22:00 hodin), od 1.12.2011 15 hodin denně (07:00 - 22:00 hodin); dle č.j.
485
12-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské
republiky a Maďarska, na jejichţ území bude televizní vysílání programu Megamax
provozovatele Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlo: Praha 8 - Karlín,
Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, zcela nebo převáţně směřováno
12-0-0
18. 0102(2011): Výroční zpráva 2010
- Rada se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2010 a uloţila Úřadu provedení změn
dle připomínek
9-0-0
19. 0094(2011): TELEPACE s r.o./Tv NOE-analýza kontinuálního záznamu vysílání z
období od 11. října 2010 12:00 hodin do 12. října 2010 22:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Tv NOE z
období od 11. října 2010 12:00 hodin do 12. října 2010 22:00 hodin
11-0-0
20. 0028(2011): Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka; Analýza záznamu
26.11.2010 12:00 hodin - 20:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění upozorňuje provozovatele Disney Channels (Benelux)
B.V., organizační sloţka, sídlem Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2, IČ: 28481143, na
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
odvysílal upoutávku na Den sourozenců dne 26. listopadu 2010 od 12:08 hodin na
programu Disney Channel, během níţ nebylo uváděno logo programu. Tím se
provozovatel dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo)
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dní od doručení upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Disney Channels (Benelux)
B.V., organizační sloţka, sídlem Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2, IČ: 28481143, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne
26. listopadu 2010 v 18:02 hodin a v 18:25 hodin odvysílal reklamu na auto „Dinosaur

Hunter“ od firmy Matchbox, která nebyla zřetelně obrazově či zvukově oddělena od
ostatních částí vysílání. Tím provozovatel porušil povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele televizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od
ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění.
12-0-0
21. 0078(2011): CZECH INFOLINE s.r.o./TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - lázeňští hosté;
Volební analýza z období 10. - 12. října 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ lázeňští hosté provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o. v souvislosti s volbami do Senátu
Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev zahrnujícím úsek vysílání od 10. října do
12. října 2010.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o., IČ:
25243403, se sídlem Americká 2454/49, 301 50 Plzeň, na porušení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, ţe záznam vysílání
programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - lázeňští hosté, zaslaný Radě na její ţádost,
neobsahoval v rozsahu celého záznamu logo programu. Dle § 32 odst. 1 písm. n) je
provozovatel televizního vysílání povinen uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dní od doručení upozornění.
12-0-0
22. 0079(2011): CZECH INFOLINE s.r.o./TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - obyvatelé; Volební
analýza za období 10.-12. října 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ obyvatelé provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o. v souvislosti s volbami do Senátu
Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev zahrnujícím úsek vysílání od 10. října do
12. října 2010.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o., IČ:
25243403, se sídlem Americká 2454/49, 301 50 Plzeň, na porušení § 48 odst. 1 písm.
h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 10., 11. a 12. října 2010
odvysílal v rámci vysílací smyčky programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - obyvatelé v
pořadu Aktuality obchodní sdělení hotelu Villa Butterfly v délce 2:15 minut, ve kterém
byly propagovány sluţby restaurace a hotelu, vyzdvihována jejich kvalita, včetně
konkrétních nabídek gastronomického (polední nabídka, dvacet druhů káv, saláty a
dezerty z vlastní cukrárny) či kulturního (romantické večery při harfě, taneční večery)
vyţití, došlo i na nabídky speciálních akcí (říjen-speciality ze sladkovodních ryb), to vše
za pouţití záběrů na servírovaná jídla, interiér restaurace atd. Reportáţ nemá
informační charakter, ale působí jednoznačně jako snaha upozornit na mimořádnou
kvalitu zdejších sluţeb a přilákat klientelu. Provozovatel se tedy dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0

23. 0095(2011): Různí provozovatelé/přehled aktuálních podání ohledně televizního
vysílání
- Rada se seznámila s diváckými podněty, zaslanými v období od 16. do 28. ledna
2011, týkajícími se těchto pořadů, programových prvků a dalších jevů spojených s
televizním vysíláním: CET 21, spol. s r.o./Nova: programový předěl – dámy lízající
nanuk; Nespecifikovaný provozovatel: rozostření některých míst obrazu při vysílání
zpravodajských příspěvků; FTV Prima s.r.o./Prima televize: Nikdo není dokonalý, 19.
ledna 2011; Nespecifikovaný provozovatel; reklama České spořitelny, konkrétně na
produkt penzijní připojištění; Česká televize/ČT1: Ta naše povaha česká, 1. září 2010,
Česká televize/ČT1: Události, 18. prosince 2010; Chello Central Europe s.r.o./Minimax:
„A je to! Peníze.“, 21. ledna 2011; FTV Prima s.r.o./Prima televize: aktuální programový
předěl- poutávka na film Fantastická čtyřka, Různí provozovatelé; obecná stíţnost na
kvalitu pořadů; FTV Prima s.r.o./Prima televize: Krimi zprávy a Krimi plus,19. ledna
2011; Česká televize/ČT1: Kukačky, 23. ledna 2011; CET 21, spol. s r.o./Nova:
Televizní noviny, 21. ledna 2011; Česká televize/ČT2: upoutávka na film Slzy Konga,
22. ledna 2011; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL: Simpsonovi, 21. ledna 2011;
Česká televize/ČT1: Všechnopárty, 14. ledna 2011; Česká televize/ČT1: Bolkoviny, 21.
ledna 2011; Česká televize/ČT1: sponzorský vzkaz Procter and Gamble; Česká
televize/nespecifikovaný program: stíţnost na kvalitu pořadů České televize; Česká
televize/ČT1: Události, 23. ledna 2011; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize: Krimi
zprávy, 24. ledna 2011; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize: upoutávky na seriál
Sběratelé kostí; FIBERA, s.r.o./IFK : Třinecký magazín, třetí týden v prosinci 2010 a
druhý týden v lednu 2011; Česká televize/ČT24: Právní rozbor reklamy na Casino
Abbas.
12-0-0
24. 2010/415/had/Zen: Zentiva, a.s.; Calibrum Activin/mut 1/8.2.2010/19:58:48/ČT1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.),
rozhodla dne 8. února 2011 takto: Rada ukládá společnosti Zentiva, k. s., IČO: 492 40
030 se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy pokutu ve výši 100
000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve
spojení s § 1 odst. 8 a dále pak § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhoţ
zákona, neboť zadáním obchodního sdělení Calibrum Activin (sponzor upoutávky,
mutace 1), premiérově vysílaného dne 8. února 2010 v 19:58:48 hodin na programu
ČT1 a 20x reprízovaného na programech ČT1 a ČT2 do 28. února 2010, dle rozpisu
uvedeného v příloze, porušila povinnost, aby reklama, respektive sponzorský vzkaz, na
doplněk stravy obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". Uvedený text v obchodním
sdělení zcela absentuje. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2010415. V souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2010415. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
7-0-1

25.
2010/960/had/OGI:
OGILVY
ONE,
a.s.
;
Calibrum
Activin/mut
1/8.2.2010/19:58:48/ČT1-sponzorský vzkaz zpracovatel-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.),
rozhodla dne 8. února 2011 takto: Rada ukládá společnosti OGILVY ONE a.s. IČ: 257
25831, sídlem: Přístavní 2A, č. p. 1064, 170 00 Praha 7 pokutu ve výši 100 000,- Kč za
porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1
odst. 8 a dále pak § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhoţ zákona,
neboť zpracováním obchodního sdělení produkt Calibrum Activin (sponzor upoutávky,
mutace 1), premiérově vysílaného dne 8. února 2010 v 19:58:48 hodin na programu
ČT1 a 20x reprízovaného na programech ČT1 a ČT2 do 28. února 2010, dle rozpisu
uvedeného v příloze, porušila povinnost, aby reklama, respektive sponzorský vzkaz, na
doplněk stravy obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". Uvedený text v obchodním
sdělení zcela absentuje. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2010960. V souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2010960. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
8-0-1
26. 2010/545/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize – Zprávy TV Prima; 21.
března 2010/18:55, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 na
základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení vedené pro moţné porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reportáţe o
kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV Prima dne 21. března 2010 na programu
Prima televize v čase od 18:55 hodin, z důvodu absence předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reportáţe o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV
Prima dne 21. března 2010 na programu Prima televize v čase od 18:55 hodin, neboť k
problematice rozhovoru M. Topolánka přistupoval bez sdělení veškerých informací,
které by napomohly divákovi vytvořit si o věci vlastní názor, a omezil se pouze na
zveřejnění z kontextu vytrţených slov, která vyjádření M. Topolánka v rámci rozhovoru
staví do zcela obrácené pozice a která v této izolované formě působí skandálně.
Předmětnou reportáţ tak nelze hodnotit v souladu se zákonnou povinností

provozovatele vysílání zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí,
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k
jejich reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
27. 2010/546/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize – Zprávy TV Prima; 22.
března 2010/18:55, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 na
základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení vedené pro moţné porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reportáţe o
kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV Prima dne 22. března 2010 na programu
Prima televize v čase od 18:55 hodin, z důvodu absence předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reportáţe o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV
Prima dne 22. března 2010 na programu Prima televize v čase od 18:55 hodin, neboť k
problematice rozhovoru M. Topolánka přistupoval bez sdělení veškerých informací,
které by napomohly divákovi vytvořit si o věci vlastní názor, a omezil se pouze na
zveřejnění z kontextu vytrţených slov, která vyjádření M. Topolánka v rámci rozhovoru
staví do zcela obrácené pozice a která v této izolované formě působí skandálně.
Předmětnou reportáţ tak nelze hodnotit v souladu se zákonnou povinností
provozovatele vysílání zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a zejména nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí,
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k
jejich reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
28. 2010/406/vos/ČTV: Česká televize/ČT 1 – Události; 22. března 2010/19:00, správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
– po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 8. února 2011 na
základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na

Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním
pořadu Události, resp. reportáţe Topolánek pod palbou, dne 22. března 2010 v 19:00
hodin na programu ČT1, z důvodu absence předchozího typově shodného upozornění
na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4,
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním pořadu Události, resp. reportáţe Topolánek pod palbou, dne 22.
března 2010 v 19:00 hodin na programu ČT1, neboť k problematice rozhovoru M.
Topolánka přistupoval bez sdělení veškerých informací, které by napomohly divákovi
vytvořit si o věci vlastní názor, a omezil se pouze na zveřejnění z kontextu vytrţených
slov, která vyjádření M. Topolánka v rámci rozhovoru staví do zcela obrácené pozice a
která v této izolované formě působí skandálně. Předmětnou reportáţ tak nelze hodnotit
v souladu se zákonnou povinností provozovatele vysílání zajistit, aby ve zpravodajských
a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a
zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná
politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
ţivotě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
29. 2010/316/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Krimi zprávy/zavraţděný pacient v
Nemocnici Ţiţkov/4.2.2010/19:15
- Rada nevyhovuje ţádosti účastníka FTV Prima spol. s r.o. o prodlouţení lhůty k
vyjádření ve věci správního řízení sp. zn. 2010/316/vav/FTV, pořad Krimi Zprávy, 4.
února 2010 od 19:15 hodin na programu Prima televize.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), vydala toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení z moci
úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Krimi zprávy, resp. reportáţe o údajně zavraţděném pacientovi v Nemocnici Ţiţkov, na
programu Prima televize dne 4. února 2010 v 19:15 hodin, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) dle § 5 písm. a) a f) a § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132 na porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi zprávy, resp. reportáţe o
údajně zavraţděném pacientovi v Nemocnici Ţiţkov (který obsahoval nepodloţené a
zavádějící spekulace ohledně údajné vraţdy, které byly prezentované jako fakt,
přestoţe se následně prokázalo, ţe vůbec nebyla spáchána vraţda a pacient zemřel na
svá zranění, přičemţ redaktorka označuje událost za vraţdu slovy "zatím neznámá
ţena zavraţdila pacienta..", reportér shrnuje situaci "policisté teď hledají ţenu, ţenu
vraţedkyni. Zabíjela přímo v nemocnici", přičemţ v samotné reportáţi je obsaţen i
příspěvek od mluvčího praţské policie, který kontruje, ţe o události krom věku mrtvého

pacienta nemá ţádné další informace), na programu Prima televize dne 4. února 2010 v
19:15 hodin se dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
30. 2010/1008/VAL/SAT: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS - správní řízení zahájené z
moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. –
nedodání záznamu – po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 8. února 2011 toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5,
Praha 4, IČ: 26058952, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť tím, ţe poskytl Radě
záznamy vysílání programu UPC EXPRESS ze dnů 18., 19. a 22. května 2010, které
byly neúplné a zčásti technicky nezpůsobilé k provedení kontrolního monitoringu,
porušil ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které mu ukládá
povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náleţité technické kvalitě záznamy všech
pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
na písemnou výzvu je Radě zapůjčit. 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 20101008. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 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. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20101008
12-0-0
31. 2010/462/vos/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; PUBLIC/spot HERNÍ.cz, který byl reklamou
před pořadem Re-play (32)/10.4.2010/11:30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada
ukládá provozovateli TOTALPRESS, s.r.o., IČ: 271 71 531, se sídlem Václavské
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, pokutu ve výši 30 000,- Kč za porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31.
května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne 10. dubna 2010 v 11:30 hodin na
programu PUBLIC odvysílal před pořadem Re-play (32) spot internetového serveru
HERNÍ.cz, který naplnil znaky reklamy, a to zejména dynamičnost - rychle se střídající
záběry na mladíky sedící u notebooku, se záběry na ukázky různých počítačových her,
které jsou dostupné na serveru HERNÍ.cz, zakončené další dynamickou, aţ
adrenalinovou scénkou, kde motorová čtyřkolka za sebou táhne nákupní vozík s
"naloţeným" mladíkem, načeţ tato spřaţená vozidla najíţdějí na nízký můstek, který
čtyřkolka bez problémů překoná skokem, zatímco nákupní vozík havaruje a svého
pasaţéra vyklopí. Reklamní prvky lze shledat v tom, ţe spot odkazuje na vlastnosti
produktu, neboť obsahuje záběry na internetové stránky HERNÍ.cz, které nabízejí různé
počítačové hry, a dále je zde přímá ukázka jedné z těchto her, která je navíc
doprovázena mluveným slovem Vyber si svůj styl, hru a nech se unášet svou fantazií, v
čemţ lze spatřit jasnou výzvu ke koupi. Tento spot předcházel vlastnímu pořadu Re-

play (32), nebyl jeho součástí a nebyl zřetelně oddělen od ostatních částí vysílání, a tím
byla porušena povinnost provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010462.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010462.
11-0-0
32. 2010/463/vos/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; PUBLIC/pořad Re-play (32), v jehoţ rámci
byla vysílána reklama Czech Computer, HERNÍ.cz, surtep.cz a FRAG/10.4.2010/11:30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: Rada
zastavuje s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o., IČ: 271 71 531, se sídlem Václavské
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, správní řízení vedené pro moţné
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do
31. května 2010, kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 10.dubna 2010 v 11:30 hodin na
programu PUBLIC odvysílal v průběhu pořadu Re-play (32) spoty czc.cz Czech
Computer, HERNÍ.cz, surtep.cz a FRAG, které naplnily definiční znaky reklamy, a to
především proto, ţe obsahovaly prezentaci konkrétních produktů, se zdůrazněním jejich
konkrétních vlastností – obsahovaly informace o konkrétních počítačových hrách, dále
přesnou informaci o jejich ceně a také přímý odkaz na internetové stránky, kde jsou hry
k dostání. Sdělení obsahovala přímou výzvu ke koupi – např. Vyber si svůj styl, hru a
nahraj pořádný skóre. Sdělení navíc obsahovala superlativní slogany, které jsou typické
pro reklamy – např. Zahraj si u nás ty nejlepší flashové hry!, čímţ se mohl dopustit
povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno
rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dle ustanovení § 59 odst. 1
- 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb."), upozorňuje provozovatele TOTALPRESS, s.r.o., IČ: 271 71
531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, na porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31.
května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne 10.dubna 2010 v 11:30 hodin na programu
PUBLIC odvysílal v průběhu pořadu Re-play (32) spoty czc.cz Czech Computer,
HERNÍ.cz, surtep.cz a FRAG, které naplnily definiční znaky reklamy, a to především
proto, ţe obsahovaly prezentaci konkrétních produktů, se zdůrazněním jejich
konkrétních vlastností – obsahovaly informace o konkrétních počítačových hrách, dále
přesnou informaci o jejich ceně a také přímý odkaz na internetové stránky, kde jsou hry
k dostání. Sdělení obsahovala přímou výzvu ke koupi – např. Vyber si svůj styl, hru a
nahraj pořádný skóre. Sdělení navíc obsahovala superlativní slogany, které jsou typické
pro reklamy – např. Zahraj si u nás ty nejlepší flashové hry!, čímţ se dopustil porušení
povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno

rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění.
11-0-0
33. 2010/464/vos/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; PUBLIC/pořad Re-play (32), v jehoţ rámci
byl vysílán teleshopping www.frag.cz/10.4.2010/11:30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: Rada
zastavuje s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o., IČ: 271 71 531, se sídlem Václavské
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, správní řízení vedené pro moţné
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do
31. května 2010, kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 10.dubna 2010 v 11:30 hodin na
programu PUBLIC odvysílal v průběhu pořadu Re-play (32) rubriku s názvem "Soutěţ
FRAG", v jejímţ rámci byly počítačové hry prezentovány takovou formou, která naplnila
všechny definiční znaky teleshoppingu - spot nabízel konkrétní produkt (různé
počítačové hry, které si divák můţe objednat prostřednictvím mobilního telefonu), cenu
prezentovaného produktu (spot obsahuje informaci o ceně jedné sms, prostřednictvím
které si divák objedná uvedenou hru) a dále kontakt, na kterém si divák dané produkty
objedná (telefonní číslo, na které je třeba zaslat sms pro objednání hry), čímţ se mohl
dopustit povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dle ustanovení § 59 odst. 1
-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele TOTALPRESS, s.r.o., IČ: 271 71
531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, na porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31.
května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne 10.dubna 2010 v 11:30 hodin na programu
PUBLIC odvysílal v průběhu pořadu Re-play (32) rubriku s názvem "Soutěţ FRAG", v
jejímţ rámci byly počítačové hry prezentovány takovou formou, která naplnila všechny
definiční znaky teleshoppingu - spot nabízel konkrétní produkt (různé počítačové hry,
které si divák můţe objednat prostřednictvím mobilního telefonu), cenu prezentovaného
produktu (spot obsahuje informaci o ceně jedné sms, prostřednictvím které si divák
objedná uvedenou hru) a dále kontakt, na kterém si divák dané produkty objedná
(telefonní číslo, na které je třeba zaslat sms pro objednání hry), čímţ se dopustil
porušení povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění.
11-0-0

34. 2010/1152/LOJ/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; Public/18.,19.,22.5.2010 - neposkytnutí
záznamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 8. února 2011 toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TOTALPRESS, s.r.o., Václavské náměstí
802/56, Praha 1 – Nové Město, 110 00, IČ: 27171531, pokutu ve výši 50 000,- Kč,
neboť tím, ţe nezapůjčil Radě záznamy vysílání programu PUBLIC ze dnů 18., 19. a
22. května 2010., porušil ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které
ukládá povinnost uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30
dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě. 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 20101152. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb. a vyhlášky č. 520/2001 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 20101152. Náhrada nákladů řízení je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
12-0-0
35. 2010/341/vos/CET: CET 21 spol. s r. o./NOVA – Kriminálka New York; 8. března
2010/17:35, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s
r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 správní
řízení zahájené z moci úřední, vedené pro moţné porušení povinnosti stanovené v § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu
Kriminálka New York dne 8. března 2010 v 17:35 hodin na programu Nova, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-1-0
36. 2010/297/had/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/ČT nabízí/Angličtina s Jů
a Hele/7.12.2009/13:30:49-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí hory, Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2009, ke kterému mělo dojít
odvysíláním obchodního sdělení s přímou nabídkou učebnice Angličtina s Jů a Hele v
premiéře dne 7. prosince 2009 od 13:30:49 hodin na programu ČT2 a v reprízách ve
dnech 14. prosince 2009 od 13:41:56 hodin, 15. prosince 2009 od 12:44:04 hodin, 21.
prosince 2009 od 13:43:44 hodin, 28. prosince 2009 od 12:17:32 hodin a 29. prosince
2009 od 12:40:27 od hodin na programu ČT2, a ve dnech 8. prosince 2009 od 8:57:52
hodin a 11. prosince 2009 od 8:58:30 hodin na programu ČT1, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku ČT Nabízí,

neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, upozorňuje provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ: 00027383, se
sídlem Kavčí hory, Praha 4, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
ve znění platném do 31. 12. 2009, kterého se dopustil odvysíláním obchodní sdělení s
přímou nabídkou učebnice Angličtina s Jů a Hele, v premiéře dne 7. prosince 2009 od
13:30:49 hodin na programu ČT2 a v reprízách ve dnech 14. prosince 2009 od 13:41:56
hodin, 15. prosince 2009 od 12:44:04 hodin, 21. prosince 2009 od 13:43:44 hodin, 28.
prosince 2009 od 12:17:32 hodin a 29. prosince 2009 od 12:40:27 od hodin na
programu ČT2, a ve dnech 8. prosince 2009 od 8:57:52 hodin a 11. prosince 2009 od
8:58:30 hodin na programu ČT1, neboť nebylo výslovně označeno jako teleshopping,
ani to nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, jelikoţ bylo uvedeno znělkou a nápisem
ČT NABÍZÍ, coţ mohlo u diváka vyvolat dojem, ţe se jedná o vlastní propagaci České
televize. Produkt sice námětově souvisí s postavičkami Jů a Hele, které vystupují v
pořadech České televize, ale z jeho prodeje profitují, mimo Česká televize, i další
subjekty, coţ je patrno z textu: „učebnici je moţno zakoupit u dobrých knihkupců“.
Předmětný spot tedy nelze povaţovat za vlastní propagaci provozovatele, ale za
teleshopping, čímţ se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly ve vysílání rozeznatelné.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
37. 2010/416/had/Dan: Danone, a. s. ; Actimel /mut 107/1.2.2010/07:20:20/Prima- po
vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) 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
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení se zadavatelem reklamy, společností Danone a. s., IČ: 45272972, sídlem:
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít 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 do 28. 2. 2010 na programech Prima televize, Nova
Cinema a Nova, dle přehledu uvedeného v příloze, čímţ se měl dopustit prezentace
zdravotního tvrzení v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1924/2006, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
řízení.
11-0-0
38. 2010/1056/had/You: Young & Rubicam Praha, s.r.o.; Danone/Actimel/mut
107/1.2.2010/07:20:20/Prima-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) 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
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto usnesení: Rada zastavuje

správní řízení vedené se zpracovatelem reklamy, společností YOUNG & RUBICAM
Praha s.r.o. IČ: 63079054, sídlem: Nádraţní 762, PSČ 15000 Praha 5, pro moţné
porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít 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 do 28. 2. 2010 na
programech Prima televize, Nova Cinema a Nova, dle přehledu uvedeného v příloze,
čímţ se měl dopustit prezentace zdravotního tvrzení v rozporu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
39. 2010/395/had/Poi: Point advertising agency, s. r. o.; Mucosonal
Plus/mut4/Nova/1.11.2009-zpracovatel-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) 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
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení vedené se zpracovatelem reklamy, společností POINT advertising
agency s.r.o., IČ: 26690829 sídlem: Pacajevova 145/15, 149 00 Praha 4, pro moţné
porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít
odvysíláním reklamy na produkt Muconasal Plus, mutace 4, premiérově dne 1. listopadu
2009, 10:24:18 hodin na program Nova, jelikoţ se porušení zákona neprokázalo, a tím
odpadl důvod pro vedení řízení.
12-0-0
40.
2010/188/had/Boe:
Boehringer
Ingelheim,
spol.
s
r.o.;
Mucosonal
Plus/mut4/Nova/1.11.2009-po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) 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
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení vedené se zadavatelem reklamy, společností Boehringer Ingelheim, spol.
s r.o., IČ: 48025976, se sídlem Na poříčí 1079/3a, 110 00, pro moţné porušení § 5a
odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy na
produkt Muconasal Plus, mutace 4, premiérově dne 1. listopadu 2009, 10:24:18 hodin
na programu Nova, jelikoţ se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod pro
vedení řízení.
12-0-0
41. 2008/451/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Myšlenky zločince/4.2.2008/16:40 250 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 5 A 302/2010-117-120
ze dne 28. ledna 2011, doručeným Radě dne 31. ledna 2011, který zrušuje rozhodnutí
Rady ze dne 30.7.2008, sp.zn. 2008/41/vos/FTV, č.j. sot/7194/08, kterým byla ţalované,
FTV Prima, spol. s r.o., uloţena pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, ţe dne 4.2.2008 od
16:40 hodin na programu Prima televize odvysílala pořad Myšlenky zločince, který
obsahoval záběry znázorňující trýzněné lidské bytosti, fotografie zavraţděných lidí a

líčení sexuálních úchylek a brutálních způsobů vraţd, které jsou způsobilé ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění,
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu v platném znění (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto usnesení: Rada
zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 451 15 908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, ţe dne 4. února 2008 v čase od 16:40 hodin odvysílal na programu Prima
televize pořad Myšlenky zločince, který obsahoval záběry znázorňující trýzněné lidské
bytosti, fotografie zavraţděných lidí a líčení sexuálních úchylek a brutálních způsobů
vraţd, které byly způsobilé ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých, a to
zejména tím, ţe mohly u dětské skupiny diváků vzbuzovat strach, obavy a úzkost,
posílit sklony k agresi, způsobit krátkodobé znecitlivění vůči násilí, přeceňování
reálného nebezpečí, zvýšení tolerance k násilí či bagatelizování důsledků agrese, a tím
mohl porušit povinnost nezařazovat v době od 06:00 hod do 22:00 hod. pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení §
59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dle ustanovení § 59 odst. 1
- 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 451 15
908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, ţe dne 4. února 2008 v čase
od 16:40 hodin odvysílal na programu Prima televize pořad Myšlenky zločince, který
obsahoval záběry znázorňující trýzněné lidské bytosti, fotografie zavraţděných lidí a
líčení sexuálních úchylek a brutálních způsobů vraţd, které byly způsobilé ohrozit
zejména psychický vývoj dětí a mladistvých, a to zejména tím, ţe mohly u dětské
skupiny diváků vzbuzovat strach, obavy a úzkost, posílit sklony k agresi, způsobit
krátkodobé znecitlivění vůči násilí, přeceňování reálného nebezpečí, zvýšení tolerance
k násilí či bagatelizování důsledků agrese, a tím provozovatel porušil povinnost
nezařazovat v době od 06:00 hod do 22:00 hod. pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
42. 2008/871/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/sponzor vzkaz IKO/mut
2/23.3.2008/17:51:39 - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. ledna 2011 č.j.
3 A 75/2010-51, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2010, sp.zn.
2008/871/FOL/CET, č.j. FOL/600/2010, jímţ Rada uloţila provozovateli CET 21 spol. s
r. o. sankci ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb. ve znění platném do 31. května 2010, neboť odvysíláním označení sponzora IKO
(mutace 2) s premiérou dne 23. března 2008 v 17:51:39 hod. na programu Nova, které
svým obsahem bylo reklamou a které ve vysílání nebylo nikterak odděleno od ostatních
částí programu, se dopustil 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
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), vydala toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČO:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, správní řízení z moci
úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném do 31. května 2010, neboť odvysíláním označení sponzora IKO (mutace 2) s
premiérou dne 23. března 2008 v 17:51:39 hod. na programu Nova, které svým
obsahem bylo reklamou (spotřebitel je lákán ke koupi zdůrazněním kvality produktu a
jeho variability - poukázání na moţné barevné varianty produktu - krytina mění barevný
odstín, coţ je doplněno slovy o vychutnání rad a nápadů všech druhů a barev), a které
ve vysílání nebylo nikterak odděleno od ostatních částí programu, se dopustil 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, neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) dle § 5 písm. a) a f) a § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČO:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00 na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010 neboť
odvysíláním označení sponzora IKO (mutace 2) s premiérou dne 23. března 2008 v
17:51:39 hod. na programu Nova, které svým obsahem bylo reklamou (spotřebitel je
lákán ke koupi zdůrazněním kvality produktu a jeho variability - poukázání na moţné
barevné varianty produktu - krytina mění barevný odstín, coţ je doplněno slovy o
vychutnání rad a nápadů všech druhů a barev), a které ve vysílání nebylo nikterak
odděleno od ostatních částí programu, se dopustil 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.
Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
10-0-0
43. 2008/403/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Miami/4.2.2008/17:35 - 100
000Kč
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), vydala toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČO:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, správní řízení z moci
úřední vedené pro moţné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 4. února 2008 od 17:35 hodin na
programu NOVA odvysílal pořad Kriminálka Miami, neboť se porušení zákona
neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010
č.j. 3 A 78/2010, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 13. dubna 2010 sp. zn.
2008/403/mac/CET, č.j. BUR/1283/2010, jímţ byla CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce
ve výši 100.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, ţe dne 4. února 2008 od 17:35 hod na programu Nova odvysílal pořad
Kriminálka Miami, který obsahoval krvavé a násilné scény, sekvenci bodání noţem do
břicha a záběry poraněné ţeny s řeznou ránou na ruce, způsobilé vyděsit a
traumatizovat dětské diváky, čímţ ohrozil zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

10-1-1
44. 2009/1082/vav/ČTV: Česká televize/ČT2 – sponzor reklamní znělky SAPELI (mutace
1, 2, 3) – po rozsudku, návrh na zastavení
- Rada bere zpět kasační stíţnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze
č.j. 8 Ca 354/2009 ze dne 1. července 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j.
vav/6969/09 ze dne 7. 10. 2009; sp. zn. 2009/1082/vav/ČTV, jímţ byla uloţena pokuta
provozovateli Česká televize ve výši 1 300 000,- za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním neoddělené reklamy na
produkt SAPELI (mutace 1,2,3) označené jako sponzor reklamní znělky
11-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. února 2011 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí Hory, Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na
produkt SAPELI (mutace 1, 2,3) zařazeného do vysílání programu ČT2 v měsíci květnu
2008 celkem 17x , s premiérami vysílání dne 9. a 12. května 2008, neboť nebylo
prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení
11-1-0
45.
2009/812/had/Nut:
Nutricia
a.s.;
Nutrilon/Immunofortis/mut
1/20.4.2009/08:09:57/Nova - neobsahoval potřebné informace o správném uţití
výrobku a zároveň reklama působila proti kojení - 450 000Kč-zrušující rozsudek MS v
Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 7 A 92/2010 - 49-51
ze dne 26. 11. 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 4. 11. 2009, sp. zn.
2009/812/had/Nut, kterým byla uloţena společnosti Nutricia, a.s. pokuta ve výši 450
000,- Kč pro porušení § 5f odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním reklamy na produkt Immunofortis 2_3 (mutace 1), premiérově dne 20. 4.
2009 v 08:09:57 hodin na programu Nova a dále reprízované na programech Nova a
Nova Cinema do 31. 5. 2009
12-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţností proti rozsudku Městského soudu v Praze
č. j. 7 A 92/2010 - 49-51 ze dne 26. 11. 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze
dne 4. 11. 2009, sp. zn. 2009/812/had/Nut, kterým byla uloţena společnosti Nutricia,
a.s. pokuta ve výši 450 000,- Kč pro porušení § 5f odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt Immunofortis 2_3 (mutace 1),
premiérově dne 20. 4. 2009 v 08:09:57 hodin na programu Nova a dále reprízované na
programech Nova a Nova Cinema do 31. 5. 2009
11-0-0
46. 2008/744/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Stále více lidí na
Karlovarsku
se
dostává
do
konfliktu
s
podnikateli
pocházejícími
z
Ruska/3.3.2008/19:30 - 50 000 Kč-po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 A 118/2010, kterým
byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 4.2.2009, sp. zn.
2008/744/vos/CET, č.j. vos/1172/09, jímţ byla udělena sankce ve výši 50 000,-Kč za

porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáţe Stále více lidí na Karlovarsku se dostává do konfliktu s
podnikateli pocházejícími z Ruska, dne 3. března 2008 od 19:30 hodin na programu
Nova.
12-0-0
47.
2010/166/vav/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/NIKON/Coolpix
S230/mut
1/2.11.2009/7:57:06 - neoddělená reklama - 50 000Kč-rozsudek MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 7A 120/2010 ze dne
26. 11. 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 18. 5. 2010,
sp. zn. 2010/166/vav/ČTV, jímţ byla udělena sankce ve výši 50 000,-Kč za porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním obchodního
sdělení na produkt NIKON, produkt Coolpix s230 (mutace 1) v premiéře dne 2. listopadu
2009 v 7:57:06 hodin na programu ČT 1
12-0-0

48. 2008/788/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Sráţka vlaků/19.5.2008/19:00 300 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 A 45/2010-49-52 ze
dne 16. prosince 2010, který zamítl ţalobu České televize proti rozhodnutí Rady ze dne
1. prosince 2009, spis.zn. 2008/788/vos/ČTV, kterým byla účastníku řízení, České
televizi, uloţena pokuta ve výši 300 000 Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Události, resp. reportáţe Sráţka vlaků, dne 19. května 2008 v
19.00 hodin na programu ČT1, ve které byly prezentovány neaktuální a navíc i tři hodiny
před vysíláním vyvrácené informace o příčině sráţky vlaků.
12-0-0
49. 2010/1385/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/Vyhoštění z lázní
Karlova studánka/25.10.2010/21:35 po vyjádření k upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na upozornění č.j. DRD/4430/2010, sp. zn.
2010/1385/DRD/ČTV, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáţe
Vyhoštění z lázní Karlova studánka, dne 25. října 2010 od 21:35 hodin na programu
ČT 1.
12-0-0
50. 2011/24/LOJ/CHB: Chlad Bohumil; TV Studio Mariánské Lázně/obchodní sdělení
ČSSD a TOP 09/10.-11.10.2010
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Chlad Bohumil, IČ: 10337172, se sídlem U
ploché dráhy 640, 353 11 Mariánské Lázně č.j. 1164 doručenou Radě dne 28. ledna
2011, jeţ reagovala na upozornění č.j. LOJ/55/2011 na porušení § 48 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., a na upozornění č.j. LOJ/76/2011 na porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0

51. 0006(2011): Problematika měření zákonem stanoveného hodinového reklamního
limitu
- Rada vydává stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu § 50 odst. 2, resp. § 50 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
12-0-0
52. 0104(2011): ATO; stanovisko k definicím sponzorování
- Rada se seznámila se stanoviskem samoregulačního orgánu ATO k výkladu § 2 odst.
1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
týkajícího se definice sponzorování.
12-0-0
53. 2011/107/dol/MYN: Mynařík Lukáš; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Lukáše Mynaříka,
bytem Pelhřimov, Táborská 1805, PSČ: 39301, IČ: 76407268, na porušení § 6 odst. 1
zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání dostupné na internetové stránce www.loupak.cz nesplnil povinnost umoţnit
příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1
citovaného zákona. Rada stanovuje poslytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
12-0-0
54. 2011/109/dol/NAC: NaCesty.cz s.r.o.; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele nacesty.cz s.r.o., se
sídlem Plzeň, Puškinova 14, PSČ: 30100, IČ: 26365570, na porušení § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání dostupné na internetové stránce www.nacesty.cz nesplnil povinnost umoţnit
příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1
písm. c) citovaného zákona. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode
dne doručení upozornění.
10-0-0
55. 2010/1382/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Pardubice 104,1 MHz /
100 W, Chomutov 107,0 MHz alt. 91,7 MHz / 200 W alt. 100 W a Rokycany 92,7 MHz /
100 W
- Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem
Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10, souhlas ke změně skutečností uvedených
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99) spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtů Chomutov
107,0 MHz alt. 91,7 MHz / 200 W alt. 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu
10-0-0

56. 2011/10/CUN/LON: LONDA spol. s r. o.; ţádost o změnu programových licenčních
podmínek
- Rada neuděluje provozovateli LONDA, spol. s r.o. IČ: 49241931, se sídlem
Křemencova 4, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Impuls (licence Ru/194/98), a to z důvodu podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
protoţe poţadovaná změna by vedla k faktické změně základní programové specifikace
a změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení
11-0-0
57. 2011/111/FOL/Jos: Josef Hejl RADIO RUBI; převod licence z fyzické osoby na
právnickou osobu - §21, odst. 9
- Rada uděluje provozovateli Josefu Hejlovi trvale bytem Mohelnická 807, 78391
Uničov, IČO: 49588061 (licence: Ru/114/01/1414 ze dne 22. května 2001) souhlas ke
změně skutečnosti uvedené v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převedení licence z fyzické osoby Josefa Hejla na právnickou osobu
RADIO IBUR, s.r.o. , IČO: 28643704, se sídlem Mohelnická 807, 78391 Uničov
12-0-0
58. 2011/16/FOL/Jos: Josef Hejl RADIO RUBI; převod licence z fyzické osoby na
právnickou osobu a ţádost o transformační licenci
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastavuje správní řízení 2011/16/FOL/Jos,
vedené s provozovatelem Josef Hejl trvale bytem Mohelnická 807, 78391 Uničov, IČO:
49588061 (licence: Ru/114/01/1414 ze dne 22. května 2001) o udělení transformační
licence a o převodu licence z fyzické osoby na právnickou osobu, neboť účastník řízení
vzal svou ţádost zpět
12-0-0
59. 2011/12/FOL/FOR: FORETNÍK PAVEL, RNDr. Rádio Haná; převod licence z fyzické
osoby na právnickou osobu a ţádost o transformační licenci
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastavuje správní řízení 2011/12/FOL/FOR,
vedené s provozovatelem rozhlasového vysílání RNDr. Pavlem Foretníkem, r.č.
500522/039, trvale bytem Na střelnici 2, Lazce čp. 333, Olomouc, doručovací adresa
Rádio Haná, Blaţejské nám. 97/7, 779 00 Olomouc o udělení transformační licence a o
převodu licence (Ru/101/01/1390 ze dne 9. května 2001) z fyzické osoby na právnickou
osobu, neboť účastník řízení vzal svou ţádost zpět
11-0-0
60. 2011/115/FOL/FOR: FORETNÍK PAVEL, RNDr.; převod licence z fyzické osoby na
právnickou osobu
- Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlovi Foretníkovi, r.č. 500522/039, trvale bytem
Na střelnici 2, Lazce čp. 333, Olomouc, doručovací adresa Rádio Haná, Blaţejské nám.
97/7, 779 00 Olomouc (Ru/101/01/1390 ze dne 9. května 2001) souhlas ke změně
skutečnosti uvedené v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převedení licence z fyzické osoby Pavla Foretníka na právnickou osobu
HAMCO, s.r.o., IČ:476 68 962, se sídlem Olomouc - Město, Blaţejské náměstí 97/7,
PSČ 779 00
9-0-0

61. 2011/59/zab: JOE Media s.r.o. - ţádost o vyhlášení licenčního řízení se souborem
technických parametrů Frýdek Místek 90,6 MHz / 100 W
- Rada nezahajuje licenční řízení z důvodu negativního stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu k vyuţití VKV kmitočtů Frýdek Místek 90,6 MHz / 100 W, který
je nekompatibilní se stávající sítí VKV kmitočtů a neumoţňuje tak licenční řízení zahájit
12-0-0
62. 2011/99: Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s interním podnětem týkajícím se neobjektivity a nevyváţenosti
vysílání programu Impuls uveřejňováním nepravdivých informací, s podnětem
posluchače na Český rozhlas, ČRo 2, pořad Káva o čtvrté, který obsahoval dle
stěţovatele skrytou reklamu soukromé firmy, s podnětem posluchače na Český rozhlas,
Radioţurnál, pořad Ozvěny dne, který obsahoval nadávky a s informací na vědomí o
Petici proti omezení vysílání pro děti a mládeţ na stanici ČRo3 Vltava
11-0-0
- Rada se obrací na provozovatele LONDA, spol. s r.o. IČ: 49241931, se sídlem
Křemencova 4, 110 00 Praha 1, se ţádostí o odvysílání odpovědi podle § 35 zákona č.
231/2001 Sb., neboť v pořadu odvysílaném v sobotu 22. ledna 2011, v čase od
12:17:55 hodin, odvysílal v rozhovoru nepravdivou informaci, která mohla způsobit
ohroţení jména nebo dobré pověsti Rady jako ústředního orgánu státní správy
10-0-0
63. 2011/92/zab: Český telekomunikační úřad - informace o vydání krátkodobého
oprávnění k vyuţívání rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby
12-0-0
64. 0103(2011): Dvouletá zpráva o činnosti dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady
2006/2004
- Rada se seznámila se zněním dvouleté zprávy o fungování CPC systému podle
nařízení o přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele č. (ES) 2006/2004
11-0-0
65. 2011/98/KOZ/Tou: Touchdown spol. s r.o./ROTASAT - rozhlasové vysílání
prostřednictvím druţice - zahájení řízení o odnětí licence z důvodu nezahájení vysílání
do 180 dnů od udělení licence
- Rada zahajuje s provozovatelem Touchdown, spol. s r.o., IČ: 25637215, se sídlem
Praha 2, Španělská 742/6, PSČ 12000, správní řízení o odnětí licence dle § 63 odst. 2
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. z důvodu nezahájení vysílání do 180 dnů po nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení licence. Rada stanovuje tomuto provozovateli v
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
12-0-0

66. 2011/89/FIA/Prv: První zpravodajská a.s. / Z1- televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů a druţice; televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
v systému DVB-T; televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
– ţádost o ukončení platnosti licencí
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 272 04 090,
zanikla dne 24. ledna 2011 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k
provozování televizního programu Z1 prostřednictvím kabelových systémů a druţice,
vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2008/315/sve/1ZP ze dne 8. dubna 2008. O této
skutečnosti vydává provozovateli osvědčení
12-0-0
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 272 04 090,
zanikla dne 24. ledna 2011 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k
provozování televizního programu Z1 prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T, vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2008/316/mal/1ZP ze dne 8. dubna
2008. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení
12-0-0
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 272 04 090,
zanikla dne 24. ledna 2011 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k
provozování televizního programu Z1 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2010/957/KOZ/Prv ze dne 7. září 2010. O této
skutečnosti vydává provozovateli osvědčení
11-0-0
67. 2011/87/FIA/PK : PK 62, a.s./ LEO TV – televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů a druţice – oznámení a doloţení schválených změn; oznámení
změn po zákonem stanovené lhůtě - upozornění
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením a
doloţením dokladů provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů a druţice PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10,
Michle, PSČ 101 00 (licence sp. zn.: 2007/84/cun/PK ze dne 23. ledna 2007) o změně
statutárního orgánu – člena představenstva dle podání ze dne 20. ledna 2011, č.j. 860
12-0-0
- Rada upozorňuje podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů a druţice PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10,
Michle, PSČ 101 00 (licence sp. zn.: 2007/84/cun/PK ze dne 23. ledna 2007), kterého
se dopustil tím, ţe Radě oznámil změnu v osobách statutárního orgánu – člena
představenstva po lhůtě stanovené zákonem, a stanovuje mu lhůtu k nápravě, a to do
15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
12-0-0
68. 2011/37/FIA/AID: AIDEM a.s./Brno TV - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli AIDEM a.s., IČ: 276 95 964, (licence sp. zn.:
2008/166/sve/AID, č.j.: sve/1519/08 ze dne 26. února 2008) dle § 21 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o
katastrální území a okresy České republiky v rozsahu kabelových systémů společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336, (dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. a
zák. č. 36/1960 Sb. o územním členění státu) dle ţádosti ze dne 10. ledna 2011, č.j.:
311 ve znění upřesnění ze dne 26. ledna 2011, č.j.: 1074 a 1102
12-0-0

69. 2010/1398/zem/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o./infokanály; televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních
podmínek - rozšíření vysílání o program (infokanál) s názvem TKR Seč - informační
kanál města Seč - předchozí souhlas
- Rada vydává společnosti KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem
Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. c) a d) zákona č.
231/2001 Sb. se změnou licence č.j. Ru/80/02//1082 ze dne19. března 2002, spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to rozšíření vysílání o
nový program TKR Seč - informační kanál města Seč; územní rozsah vysílání:
katastrální území Seč - 7446461, okres Chrudim
12-0-0
70. 1247(2010): Maštalíř Miroslav/RTP - regionální televize Posázaví - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a
okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli Miroslavu Maštalířovi, IČ 40926834, bydliště Divišov,
Dolní náměstí 5, PSČ 257 26, podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. územní
rozsah vysílání licence č.j. Ru/208/02 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. 468 a 882
12-0-0
71. 2011/114/sve/NSY: "N_SYS s.r.o."/IČ 25254405 - převzaté vysílání prostřednircvím
kabelových systémů - nová registrace
- Rada registruje společnost "N_SYS s.r.o.", IČ 25254405, sídlo Úpice, Ţiţkova 89,
jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů; výčet katastrálních území a okresů: Jilemnice - okres Semily;
Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Meziměstí, Náchod, Nové Město
nad Metují, Otovice u Broumova, Police nad Metují - okres Náchod; Dobruška - okres
Rychnov nad Kněţnou; Lomnice nad Popelkou, Semily - okres Semily; Radvanice v
Čechách, Úpice, Vrchlabí, Ţalcéř - okres Trutnov; programová nabídka: televizní
programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 24, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima
televize, Prima COOL, PUBLIC, Tv NOE, TV 7, Televize Barrandov, LEO TV (22:00 06:00 h), CS Film, CS mini, HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX, CINEMAX 2, Nova
sport, MTV, Sport 5, Film Box, FILMBOX EXTRA, FASHION TV, R 1, Spektrum,
SPORT 2, Disney XD, Minimax, Nickelodeon European, Minimax, VH 1, VH 1 Classic ;
televizní programy zahraniční:Discovery World, Investigation Discovery, Discovery
Science, Discovery Travel & Living, Animal Planet, Discovery Channel, Travel Channel,
Private Spice (22:00 - 06:00 h), Eurosport International, Eurosport 2, Baby TV, National
Geographic Channel (Central Europe), National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild,
National Geographic Wild HD, Playboy TV (22:00 - 06:00 h), Viasat Explorer, Viasat
History, JOJ, STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, STV 3, TV DOMA, JOJ Plus, DOKU KLUB,
The Fishing and Hunting Channel, Film+2, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Animax,
Extreme Sports Channel, Zone Reality, JimJam, Sport1, France 24, MTV Dance, MTV
Hits, MTV Rocks, MTVNHD, TVP 1, TVP 2, TVP Sport; rozhlasové programy české:
ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo
Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-DUr, ČRo regionální stanice - ČRo Plzeň, ČRo
Hradec Králové, ČRo Liberec, ČRo Regina, ČRo region, Radio Proglas; dle podání č.j.
1253
9-0-0

72. 2011/113/zem/SAT: SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o., IČ28955382; převzaté
rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - nová
přihláška k registraci
- Rada registruje společnost SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o., IČ 28955382, se
sídlem Kladno, Dubí, Buštěhradská 282, PSČ 272 03, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spis.
zn.: zem/SAT; územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území Dubí u Kladna 665169, Kladno - 665061, Kročehlavy - 665126, Libušín - 683582, Rozdělov - 664961,
Vinařice u Kladna - 782271; programová nabídka – registrované rozhlasové a televizní
programy: 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, B B C, EVROPA 2, Radio Proglas,
Radio Hey, rozhlasové zahraniční: Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina
(BA, BB, KE), Radio Slovakia International, Rádio VIVA, Rádio 7, Rádio LUMEN, Fun
radio, Jemné Melódie, Rádio Expres (Expres mp2), televizní české: ČT 1, ČT 2, ČT4
Sport, ČT24, CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, CS mini, Disney Channel, FASHION
TV, Film Box, FILMBOX EXTRA, HBO, HBO 2, HBO Comedy, LEO TV (22:00–06:00 h),
Minimax, MTV, Nickelodeon European, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko),
Prima televize, Prima COOL, PUBLIC, R 1, SPORT 5, Televize Barrandov, Spektrum,
SPORT2, TV7, Tv NOE, VH 1 European, VH 1 Classic European, televizní zahraniční:
Animal Planet (Europe), Animax, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Baby TV, DISCOVERY
Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living, Discovery World (Europe),
DOKU KLUB, EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT 2, Extreme Sports
Channel, Film+2, France 24, Investigation Discovery (Europe), JimJam, JOJ, JOJ
PLUS, MTVN HD, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, National Geographic Channel –
Central Europe, National Geographic HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Playboy TV
(22:00-06:00 h), Private Spice (22:00-06:00 h), Sport 1, STV 1 – Jednotka, STV 2 –
Dvojka, STV – Trojka, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, Travel Channel, TV
DOMA, TV MARKÍZA, Viasat Explorer, Viasat History, Zone Reality TV, dle podání č.j.
1252 ze dne 1. února 2011, ve znění doplnění ze dne 4. února 2011, č.j. 1443.
12-0-0
73. 2011/88/sve/CZR: Media Vision s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím druţice změna seznamu společníků - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Media Vision s.r.o., IČ 26691353, sídlo Praha 8,
Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00 (registrace č.j. sve/8685/06, sp. zn.
2006/960/sve/CZR), dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. změnu seznamu
společníků spočívající v převodu 100% obchodního podílu ze společnosti SP D
CORPORATION B.V. na společnost M77 Group S.A., dle podání č.j. 977
10-0-0
74. 0093(2011): Mgr. Vít Bavor (CITYTV s.r.o.), NOEL, s.r.o. - ţádost o vyjádření
(stanovisko) k účasti zájmových sdruţení právnických osob, dle § 20f a násl.
Občanského zákoníku, v řízení o licenci/registraci podle zákona č. 231/2001 Sb.
- Raada se seznámila s dotazem Mgr. Víta Bavora ze dne 8. prosince 2010, č.j. 10172,
a s dotazem společnosti NOEL, s.r.o. ze dne 25. ledna 2010, č.j. 992
12-0-0
- Rada se seznámila s interním materiálem týkajícím se způsobilosti zájmových
sdruţení právnických osob podle § 20f a násl. Občanského zákoníku být účastníky
řízení o udělení licence, resp. řízení o registraci ve smyslu § 3a zákona č. 231/2001 Sb.
a přijala postup dle rozpravy
12-0-0

75. 0091(2011): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 11 oznámeními provozovatelů vysílání
12-0-0
76. 2006/364/kov/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VyVolení 2/16.3.2006/21:20 - 200
000Kč
- Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31.
března 2010 č.j. 8 Ca 295/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13.
května 2009, č.j. sot/5832/09, kterým byla provozovateli televizního vysílání, FTV Prima,
spol. s r.o., uloţena pokuta 200 000 Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání pořadu VyVolení dne 16. března 2006 od 21:20
hodin na programu Prima televize, v němţ byly zjištěny nemravné a jinak ohroţující
manipulace ze stran štábu, nevhodnou prezentaci alkoholu a jeho konzumace,
prezentaci kouření jako přirozené potřeby mladých lidí a další prvky způsobilé ohrozit
zejména psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých.
11-1-0
77. 0117(2011): odebrání pověření zaměstnance Úřadu Rady Mgr. Martiny Šotkové k
zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem
- Rada odvolává pověření bývalé zaměstnankyně Úřadu Rady Mgr. Martiny Šotkové k
zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem.
12-0-0
78. 2011/125/vhu/CET: CET 21 spol. s r.o.; NOVA - změna LP/vysílacího schématu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 8. února 2011 toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, sídlem:
Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00, souhlas se změnou skutečností
obsaţených v ţádosti o licenci k provozování televizního programu NOVA, šířeného
celoplošně prostřednictvím pozemních vysílačů, na základě licence č. 001/1993 ze dne
9. února 1993, ve znění platných změn, spočívající ve změně vysílacího schématu
programu NOVA a to tak, ţe stávající vysílací schéma programu NOVA se nahrazuje
vysílacím schématem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, přičemţ vysílací schéma
se dále doplňuje tak, ţe v době od 13.00 hodin do 19.20 hodin můţe provozovatel
televizního vysílání CET 21 spol. s r.o. operativně podle aktuálnosti a programových
potřeb, bez konkrétního zakotvení do pevného vysílacího času, zařazovat do vysílacího
schématu krátký zpravodajský pořad, který bude obsahovat krátké zprávy (včetně
sportovních) a současně bude anoncovat vysílání hlavní zpravodajské relace, případně
odpolední zpravodajské relace.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 8. února 2011 toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, sídlem:
Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00, souhlas se změnou skutečností
obsaţených v ţádosti o licenci k provozování televizního programu NOVA, šířeného

prostřednictvím druţice na základě licence č.j. zem/7962/08 ze dne 19. listopadu 2008,
ve znění platných změn, spočívající ve změně vysílacího schématu programu NOVA a
to tak, ţe stávající vysílací schéma programu NOVA se nahrazuje vysílacím schématem
uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, přičemţ vysílací schéma se dále doplňuje tak, ţe
v době od 13.00 hodin do 19.20 hodin můţe provozovatel televizního vysílání CET 21
spol. s r.o. operativně podle aktuálnosti a programových potřeb, bez konkrétního
zakotvení do pevného vysílacího času, zařazovat do vysílacího schématu krátký
zpravodajský pořad, který bude obsahovat krátké zprávy (včetně sportovních) a
současně bude anoncovat vysílání hlavní zpravodajské relace, případně odpolední
zpravodajské relace.
12-0-0
79. 0127(2011): Fórum předsedů regulačních orgánů zemí EU
- Rada bere na vědomí informaci o konání Fóra předsedů regulačních orgánů zemí EU.
Účastníci : Kalistová a náhradník Macková
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

