Zápis ze 7. zasedání, konaného dne 30. 3. 2010
Přítomni: Šenkýř, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Bouška, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Macková,
Bezouška, Krejčí
Omluveni: Ondrová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 7. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
9-0-0
2. 2010/196/sve/Inz: InzertMax s.r.o., IČ 28894880 - řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice - ústní jednání dne
30. března 2010 ve 13:30 hodin - rozhodnutí oi udělení licence
- Rada uděluje společnosti InzertMax s.r.o., IČ 28894880, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, název (označení)
programu: InzertMax; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika
10-0-0
3. 2008/341/als/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Deník E15/mut 1/4.2.2008/21:27:51 sponzor reklamní znělky - 2 500 000Kč, po rozsudku
- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na
Hřebenech II, Praha, vedené pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení Deník E15 (mutace 1) na programu ČT1
v měsíci únoru 2008, a to 4.2.2008 v čase 21:27:51, dne 4.2.2008 v čase 21:30:56, dne
5.2.2008 v čase 22:28:55, dne 5.2.2008 v čase 22:30:14, dne 6.2.2008 v čase 22:27:50,
dne 6.2.2008 v čase 22:29:09, dne 7.2.2008 v čase 22:28:25, dne 7.2.2008 v čase
22:29:14, dne 8.2.2008 v čase 20:53:17, dne 8.2.2008 v čase 20:54:56, dne 8.2.2008 v
čase 22:28:25, dne 8.2.2008 v čase 22:29:14, dne 10.2.2008 v čase 21:45:42, dne
10.2.2008 v čase 21:47:01, dne 11.2.2008 v čase 21:27:19, dne 11.2.2008 v čase
21:30:23, dne 12.2.2008 v čase 22:28:05, dne 12.2.2008 v čase 22:29:14, dne
13.2.2008 v čase 22:27:55, dne 13.2.2008 v čase 22:29:14, dne 14.2.2008 v čase
22:28:30, dne 14.2.2008 v čase 22:29:14, dne 15.2.2008 v čase 21:27:49, dne
15.2.2008 v čase 21:30:59, dne 15.2.2008 v čase 22:28:05, dne 15.2.2008 v čase
22:29:14, dne 17.2.2008 v čase 13:05:55, dne 17.2.2008 v čase 13:06:43, dne
17.2.2008 v čase 21:41:58 - označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
7-2-0
4. 2009/1225/had/UNI: UNILEVER ČR, spol. s r.o.; Flora Pro Activ/mut
10/1.6.2009/08:02:26/Prima-po vyjádření
- Rada zastavuje se společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem
Thámova 18, 18600 Praha 8, správní řízení vedené pro možné porušení § 5d odst. 2
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Flora,
produkt Pro activ (mutace 10) s premiérou dne 1. června 2009 v 08:02:26 hodin na
programu Prima televize tím, že přisuzuje potravině vlastnost prevence lidského
onemocnění, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
řízení
6-1-2
5. 2008/1559/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/časopis FOOD/mut
2/23.9.2008/08:06:21 - sponzor reklamní znělky - 400 000Kč, po rozsudku

- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, IČ: 48115908, vedené pro možné porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení časopis
FOOD (mutace 2) na programu Prima televize v měsíci září 2008, a to dne 23.9.2008 v
čase 08:06:21, dne 24.9.2008 v čase 15:06:34, dne 24.9.2008 v čase 21:17:22, dne
25.9.2008 v čase 08:06:46, dne 25.9.2008 v čase 20:05:53, dne 26.9.2008 v čase
15:07:48, dne 26.9.2008 v čase 20:25:44, dne 27.9.2008 v čase 21:13:53, dne
28.9.2008 v čase 20:05:53 - označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
7-3-1
6. 2008/1560/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/časopis Juicy/mut
1/2.9.2008/15:07:22 - sponzor reklamní znělky - 950 000Kč, po rozsudku
- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, IČ: 48115908, vedené pro možné porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení časopis
JUICY (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci září 2008, a to dne 2.9.2008 v
čase 15:07:22, dne 3.9.2008 v čase 21:17:32, dne 4.9.2008 v čase 15:07:31, dne
5.9.2008 v čase 20:23:56, dne 6.9.2008 v čase 16:04:32, dne 8.9.2008 v čase 15:08:14,
dne 8.9.2008 v čase 20:25:44, dne 10.9.2008 v čase 15:06:57, dne 10.9.2008 v čase
21:17:15, dne 11.9.2008 v čase 22:25:53, dne 12.9.2008 v čase 15:06:56, dne
13.9.2008 v čase 20:33:15, dne 14.9.2008 v čase 10:47:04, dne 15.9.2008 v čase
20:55:21, dne 16.9.2008 v čase 15:07:10, dne 17.9.2008 v čase 21:17:23, dne
18.9.2008 v čase 15:07:35, dne 19.9.2008 v čase 20:26:48, dne 20.9.2008 v čase
22:22:51, dne 21.9.2008 v čase 21:13:39, dne 22.9.2008 v čase 15:07:36, dne
23.9.2008 v čase 20:51:53 - označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
8-3-0
7. 2009/1260/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Zprávy TV Prima/nový lék
na lupénku/22.9.2009/18:55 - neobjektivita a nevyváženost
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách
23/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, pokutu ve výši100 000,- Kč za porušení ustanovení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. září 2009 od
18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad Zprávy TV Prima, resp.
reportáž o novém léku na lupénku, ve které je prezentován léčivý účinek kosmetického
přípravku a zcela neobjektivně je o tomto přípravku informováno jako o léku, čímž došlo
k porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., povinnost
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč
10-1-0
8. 0254(2010): NONSTOP s.r.o.; NONSTOP, s. r.o. / RÁDIO JIHLAVA, vysílání z pátku 5.
března 2010, analýza
- Rada shledala, že provozovatel NONSTOP, s.r.o. odvysílal program Rádio Jihlava v
kontrolovaném dnu 5. března 2010 v čase od 00:00 do 24:00 hodin v souladu s
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
10-0-0
9. 0244(2010): Český rozhlas/Český rozhlas 2 - Praha - analýza pořadu Stopy, fakta,
svědectví ze dne 27.2.2010
- Rada shledala, že Český rozhlas odvysílal pořad Stopy fakta, tajemství na programu
Český rozhlas 2 - Praha dne 27. února 2010 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
10-0-0

10. 0283(2010): Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového
vysílání – podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada se seznámila s podnětem týkající se odvysílaného vtipu o Romech na programu
FREKVENCE 1 dne 17. března 2010 v čase 16:00 – 16:30 hodin provozovatelem
Frekvence 1, a.s., s podnětem týkající se reklamy na Geladrink vysílané dne 18. února
2010 na programu CITY 93,7 FM provozovatelem CITY MULTIMEDIA s.r.o., s
podnětem týkající se přehledu tisku na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál dne 22.
března 2010 provozovatelem Český rozhlas, s podnětem týkající se pořadu Ranní
Radiožurnál vysílaného dne 11. března 2010 na programu Český rozhlas 1 –
Radiožurnál provozovatelem Český rozhlas a s podněty týkající se porušování
licenčních podmínek Rádií Hey
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17. března 2010 v čase 16:14 – 16:30
hodin na programu FREKVENCE 1 odvysílal pořad, který podněcoval k nenávisti z
důvodu národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva a stanovila lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení
10-1-0
- Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17. března 2010 v čase 16:14 – 16:30 hodin
na programu FREKVENCE 1 odvysílal pořad, který mohl utvrzovat stereotypní
předsudky týkající se etnických menšin a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení
10-1-0
11. 0246(2010): ČESKÁ TELEVIZE; sponzorský vzkaz jako neoddělená reklama - leden
2010
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s
premiérou dne 25.ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT1 a s reprízami na
tomtéž programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02,
26.1.2010 v čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17,
27.1.2010 v čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30,
27.1.2010 v čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37,
28.1.2010 v čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02,
29.1.2010 v čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36,
30.1.2010 v čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin bylo neoddělenou
reklamou
9-0-1
12. 0247(2010): FTV Prima, spol. s r.o.; sponzorský vzkaz jako neoddělená reklama leden 2010
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že označení sponzora Makro (sponzor upoutávky, mutace 2) s premiérou
dne 14.ledna 2010 v 19:28:32 hod. na programu Prima televize a s reprízami na tomtéž
programu ve dnech 14.1.2010 v čase 21:36:17, 15.1.2010 v čase 20:00:31, 15.1.2010 v
čase 21:40:02, 15.1.2010 v čase 22:49:00, 16.1.2010 v čase 20:34:42, 21.1.2010 v
čase 22:02:06, 22.1.2010 v čase 20:00:00, 23.1.2010 v čase 21:09:46, 28.1.2010 v
čase 20:00:52 a 29.1.2010 v čase 21:41:37 hodin bylo neoddělenou reklamou
9-1-1

13. 0248(2010): T-Mobile Czech Republic a.s.; reklama T-Mobile, produkt Pevný
internet, mut 1 - nekalá obchodní praktika
- Rada zahajuje se společností T - Mobile Czech Republic a.s. správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl
dopustit jako zadavatel tím, že do vysílání zadal reklamu T- Mobile na produkt Pevný
internet (mutace 1), vysílanou premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na
programu Nova a 405krát reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech Barrandov,
ČT1, ČT2, Nova, Nova Cinema, Prima televize a Z1, která mohla být nekalou obchodní
praktikou
11-0-0
14. 0271(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání ohledně televizního vysílání
- Rada se seznámila s podáními k obsahu televizních programů, doručenými v období
od 8. do 16. března 2010, a týkajícími se těchto pořadů a programových prvků: CET 21
spol. s r.o./Nova; Kriminálka New York- 8. března 2010-20 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima
televize-Poslední
skaut-13.
března
2010sponzorský
vzkaz
Gambrinus.mutace 188; Česká televize/ČT2-Romové v Evropě-14. března 2010- 7:15
hodin; Česká televize/ČT1-Černé ovce-16. února 2010 -18:25 hodin; Česká
televize/ČT24-Studio 6-7.března 2010- Vivaldianno; CET 21 spol. s r.o./NovaKriminálka New York-11. března 2010- 17:35 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
COOL-Faktor strachu-16. března 2010 -19:45 hodin; Česká televize/ČT1-Máte slovo25. února 2010-21:45 hodin; Česká televize/ČT1-168 hodin-7. února 2010-21:25 hodin;
Česká televize/Nespecifikovaný program-fotbalové přenosy; Česká televize/ČT1Události-4. března 2010-19:00 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova-Ordinace v růžové
zahradě-9. března 2010- 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize-Robin
Hood – cesta ke slávě-14. března 2010-20:00 hodin; Česká televize/ČT24nespecifikovaný pořad-stížnost na míru výskytu různých politických stran ve vysílání;
Sdělení Rady České televize o odpovědi pisateli stížnosti adresované původně RRTV;
FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize-reklama na Imunit Akut, mutace 1- premiéra 29.
ledna 2010- 09:41 hodin
11-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Kriminálka New York dne 8. března 2010 od 17:35 hodin na programu Nova se
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých
9-2-0
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 52 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť sponzorský vzkaz
Gambrinus, zařazený v rámci filmu Poslední skaut, odvysílaného dne 13. března 2010
od 22:10 hodin na programu Prima televize, mohl porušit zvláštní ustanovení o reklamě
na alkoholické nápoje, v nichž se nesmí tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné,
stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů
10-1-0
- Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm.
j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Romové v Evropě dne 14. března
2010 od 7:15 hodin na programu ČT 2 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin druhého dne
5-4-2

15. 0151(2010): TV GIMI, a.s.; žádost o poskytnutí kontinuálního záznamu/GIMI/1.7.2.2010 - nedodání záznamu
- Rada upozorňuje provozovatele TV Gimi, a.s., IČ: 25156527, se sídlem Neplachova
2297/1, 370 04 České Budějovice, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání programu GIMI z časového
období 1.–7. února 2010 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení
upozornění
11-0-0
s.r.o.); MTV

16. 2010/33/SUM/Val: Mina Media s.r.o. (dříve Valera Estates,
Adria/4.11.2009 - neposkytnutí záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem Mina Media s.r.o. (dříve Valera Estates, s.r.o.), IČ:
28188811, se sídlem Na Příkopě 392/9, 11000 Praha 1 správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ukladajícího povinnost
uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich
vysílání a poskytnout je Radě, kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl záznam
vysílání programu MTV Adria ze dne 4. listopadu 2009, ve lhůtě uložené mu v rámci
upozornění na porušení předmětného ustanovení.
11-0-0
17. 2008/978/STU/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Sazka/mut 154/30.3.2008/20:07:26 sponzor pořadu - 50 000Kč; po rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2010, č.j.
9 Ca 247/2009 , kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009 o uložení
pokuty ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním reklamy SAZKA (mutace 154), označené účastníkem jako sponzor pořadu,
premiérově odvysílané dne 30.3.2008 v čase 20:07:26 hodin na programu Nova
11-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy
SAZKA (mutace 154), označené účastníkem jako sponzor pořadu, premiérově
odvysílané dne 30.3.2008 v čase 20:07:26 hodin na programu Nova, neboť se porušení
zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod pro vedení správního řízení
9-2-0
18. 2008/1623/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Gervais/Lahodný přírodní
sýr/mut 1/13.10.2008/19:53:40 - sponzor reklamní znělky - 50 000Kč_rozsudek na
vědomí
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 8 Ca 252/2009 ze dne 23.
února 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č.j.
fol/4440/09 ze dne 12. 5. 2009, jímž byla provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o. uložena
pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, neboť označením sponzora reklamní znělky GERVAIS,
produkt Lahodný přírodní sýr (sponzor reklamní znělky, mutace 1) vysílaným
premiérově dne 13. října 2008 ve 19:53:40 hodin na programu Prima televize, porušil
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu
11-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
8 Ca 252/2009 ze dne 23. února 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání č.j. fol/4440/09 ze dne 12. 5. 2009, jímž byla
provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení §

48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť
označením sponzora reklamní znělky GERVAIS, produkt Lahodný přírodní sýr (sponzor
reklamní znělky, mutace 1) vysílaným premiérově dne 13. října 2008 ve 19:53:40 hodin
na programu Prima televize, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu
4-5-2
19. 2009/194/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Vodafone/Jde to i jinak/mut
15/2.12.2008/20:19:18 - sponzor reklamní znělky - 50 000Kč_informace o rozsudku
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze 8 Ca 249/2009 ze dne
14. ledna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
č.j. fol/4435/09 ze dne 12. 5. 2009, jímž byla provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o.
uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť označením sponzora reklamní
znělky VODAFONE, produkt Jde to i jinak (sponzor reklamní znělky, mutace 15)
vysílaným premiérově dne 2. prosince 2008 ve 20:19:18 hodin na programu Prima
televize, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu
10-0-1
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
8 Ca 249/2009 ze dne 14. ledna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání č.j. fol/4435/09 ze dne 12. 5. 2009, jímž byla
provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť
označením sponzora reklamní znělky VODAFONE, produkt Jde to i jinak (sponzor
reklamní znělky, mutace 15) vysílaným premiérově dne 2. prosince 2008 ve 20:19:18
hodin na programu Prima televize, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu
5-3-3
20. 2007/82/tyl: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/CITRAX/mut 402/14.1.2007/10:26:03 - klamavá
reklama - 750 000Kč - rozsudek NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2010 č.j. 2
As 48/2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 6.11.2008, č.j. 8 Ca 245/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 14.4.2008, č.j. had/2484/08 o uložení pokuty ve výši 750 000,- Kč
společnosti BIOCLINICA, spol. s r.o. za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb. zařazením reklamy na produkt CITRAX do vysílání programu ČT1 dne 14.1.2007 v
10:26 hodin.
11-0-0
21. 2007/520/had/ČTV: Hynek Štětka; ČT2/Panorama/17.6.2007/fiktivní jaderný výbuch 50 000Kč-rozhodnutí MS o odmítnutí kasační stížnosti
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze o zastavení řízení o
kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.5.2009, č.j.: 9 Ca
304/2008-74, kterým byla zamítnuta žaloba, kterou se Hynek Štětka domáhal
přezkoumání rozhodnutí Rady ze dne 11.6.2008, č.j.: had/4030/08, sp. zn.
2007/520/had, kterým byla uložena pokuta žalobci Hynku Štětkovi a dalším osobám,
Davidu Brudňákovi a Janu Kalábovi, každému z výše jmenovaných ve výši 50 000,-Kč
za jednání, kterým dne 17. 6. 2007 v čase od 8:16:28 do 8:17:07 hodin zasáhli do
programu ČT2 provozovatele vysílání České televize.
10-0-0

22. 0268(2010): Odborný posudek Vojenského historického ústavu k problematice
symbolů v pořadu Česko Slovenská Superstar ze dne 15.listopadu 2009
- Rada se seznámila s interním materiálem : vyjádření Vojenského historického ústavu
k problematice symbolů v pořadu Česko Slovenská Superstar odvysílaného dne 15.
listopadu 2009 od 20:00 hodin na programu Nova.
11-0-0
23. 1277(2009): Sdělení veřejného ochránce práv/problematika skrytých a otevřených
titulků ve vysílání
- Rada se seznámila s dopisem veřejného ochránce práv ve věci opatřování pořadů
skrytými a otevřenými titulky a ukládá Úřadu vypracovat odpověď veřejnému ochránci
práv ve smyslu rozpravy
11-0-0
24. 2009/1129/dol/ROU: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice; Žádost o přidělení kmitočtů 9
Křížů 94,2 MHz/50 W, Divišov 96,4 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Horní Heršpice
94,1 MHz/50 W, Humpolec 95,8 MHz/50 W, Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, Jáchymov na
Moravě 104,1 MHz/50 W, Lesní Hluboké 94,2 MHz/50 W, Lhotka 94,1 MHz/50 W,
Ostrovačice 94,2 MHz/50 W, Ostředek 88,6 MHz/50 W, Rousínov 91,6 MHz/50 W, Velká
Bíteš 101,1 MHz/50 W
- Rada s provozovatelem Route Radio s.r.o. přerušuje řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání, sp.zn. 2009/1129/dol/ROU, z
důvodu řízení o předběžné otázce, kterou je podání žaloby společnosti RADIO
BONTON a.s. proti rozhodnutí Rady
8-1-1
25. 2010/65/dol/KOW: Rádio Venkow, spol. s r.o./RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY;
Žádost o změnu stanoviště kmitočtu Karlovy Vary 90,3 MHz/200 W
- Rada uděluje provozovateli Rádio Venkow, spol. s r. o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Karlovy Vary 90,3 MHz/200 W na Karlovy Vary I 90,3 MHz/200 W podle § 20
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY (číslo licence Ru/286/00)
9-0-0
26. 2010/172/dol/FPA: FORETNÍK PAVEL, RNDr./Radio Haná; Žádost o změnu
stanoviště kmitočtu Boskovice-Habří 96,2 MHz/300 W
- Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Boskovice-Habří 96,2 MHz/300 W na Boskovice 96,2 MHz/300 W podle § 20
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Haná (číslo
licence Ru/101/01)
10-0-0
27. 2010/88/dol/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o./Radio Beat; Žádost o změnu výkonu
a kmitočtu stanoviště Plzeň 97,5 MHz/100 W na 107,6 MHz/400 W
- Rada neuděluje provozovateli Rádio BROADCAST MEDIA s. r. o./Radio Beat (číslo
licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických
parametrů, spočívající ve změně kmitočtu a zvýšení výkonu kmitočtu Plzeň 97,5
MHz/100 W na 107,6 MHz/400 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
10-0-0
28. 2010/161/dol/RPR: Rádio Profil s.r.o./Radio HEY Profil; Žádost o přidělení kmitočtu
Ústí nad Orlicí-Andrlův chlum 99,7 MHz/250 W
- Rada neuděluje provozovateli Radio Profil s.r.o. / Radio HEY Profil (číslo licence
Ru/107/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů,

spočívající v přidělení kmitočtu Ústí nad Orlicí - Andrlův chlum 99,7 MHz/250 W z
důvodu negativního stanoviska ČTÚ
10-0-0
29. 2010/285/zab/TEP: Rádio Tep a.s. / RADIO TEP/Rádio BLANÍK - rozhlasové vysílání
šířené prostřednictvím vysílačů – změna stanov společnosti - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli Rádio Tep a.s. (č.j.: Ru/278/00) souhlas ke změně
skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající v předchozím souhlasu se změnou stanov společnosti
10-0-0
30. 2010/274/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Polska, Viva Polska, MTV Polska,
Comedy Central Polska, Nickelodeon, VH 1 Classic European, VH 1 European,
Nickelodeon European, MTV European; televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice (9 licencí) - změna společenské smlouvy
- Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., spis. zn.: 2009/942/zem/MTV,
2009/943/zem/MTV, 2009/946/zem/MTV, 2009/947/sve/MTV, 2009/948/sve/MTV,
2009/1034/zem/MTV, 2009/1035/zem/MTV, 2009/1037/sve/MTV, 2009/1038/sve/MTV,
souhlas se změnou společenské smlouvy dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. v rozsahu dle návrhu
10-0-0
31. 2010/256/FIA/MEC: MEC Turnov s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – zrušení registrace
- Rada zrušuje provozovateli MEC Turnov s.r.o. dle § 30 odst. 1 písm. d) zákona
č.231/2001 Sb. registraci č.j. Rg/3/00/233 ze dne 7. prosince 1999 k provozování
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů ke
dni 1. května 2010
10-0-0
32. 2009/801/KOZ/UPC: UPC Česká republika, a.s. - převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - správní řízení pro možné porušování
zákonných povinností při vytváření nejnižší programové nabídky - po vyjádření
stěžovatele
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s
provozovatelem UPC Česká republika, a.s., IČ: 60193336, pro možné porušování
zákonných povinností při vytváření nejnižší programové nabídky, neboť odpadl důvod
řízení
10-0-0
33. 0259(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
34. 0253(2010): LONDA spol. s r. o. - Žaloba proti rozhodnutí Rady - účastentsví ve
věci změny územního rozsahu vysílání provozovatele Route Radio s.r.o. / Rádio
Dálnice
- Rada souhlasí s návrhem vyjádření k žalobě společnosti LONDA spol. s r.o., č.j. 9 A
10/2010, ve věci rozhodnutí Rady ze dne 3. a 18. listopadu 2009 o udělení souhlasu se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů vysílání provozovatele
Route Radio s.r.o. pro program Rádio Dálnice
9-0-0
35. 0277(2010): Vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového televizního
vysílání na zemské digitální televizní vysílání k 15. březnu 2010 - zpráva ČTÚ č. 4 podle
nařízení vlády č.161/2008 Sb. (TPP)

- Rada bere na vědomí informace o vyhodnocení průběhu přechodu zemského
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání k 15. březnu
2010 (zpráva ČTÚ č. 4 podle nařízení vlády č.161/2008 Sb., o technickém plánu
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní
vysílání)
10-0-0
36. 0997(2009): Výpočet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním - provedení
aktualizace výpočtu v návaznosti na novelu zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky výpočtu
- Rada se seznámila s výsledky výpočtu pokrytí obyvatel ČR rozhlasovým vysíláním v
návaznosti na novelu č. 196/2009 Sb. zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
10-0-0
37. 0284(2010): Informace o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
- Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
10-0-0
38. 0272(2010): Informace o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání
rádiového kmitočtu rozhlasové služby
10-0-0
39. 2008/1043/CUN/Int: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů – Brno - Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W
- Rada projednávala žádosti v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů Brno – Kohoutovice 105,1
MHz/500 W sp.zn. 2008/1043/CUN/Int
11-0-0
40. 2008/1529/zab: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz /
200 W
- Rada uděluje spol. Kalendář Liberecka s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W pro program Rádio "Dobrý den"
na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá
10-0-1
41. 0260(2010): Cestovní zpráva z veletrhu CeBIT 2010 v Hannoveru
- Rada schvaluje zprávu ze služební cesty na veletrh CeBIT v Hannoveru
10-0-0
42. 0296(2010): Country Report 2010
- Rada souhlasí s obsahem Zprávy o činnosti (Country Report) zpracované pro EPRA
za období od října 2009 do března 2010
10-0-0
43. 0306(2010): Schválení termínů jednání RRTV 2010 - pokračování
- Rada schvaluje termíny zasedání RRTV
11-0-0
44. 2008/1686/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/RWE/mut 7/19.8.2008/21:15:58 sponzor reklamní znělky - 50 000Kč, po rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2010 č.j. 8
Ca 247/2008, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1686,1687/vav/ČTV,

kterým byla České televizi uložena pokuta v jednotlivé výši 50 000 Kč pro porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - spočívajícím v odvysílání obchodního sdělení
RWE (mutace 7, resp. 8) na programu ČT1 v premiéře dne 19. srpna 2008 v čase
21:15:58 hodin, resp. dne 19. srpna 2008 v čase 21:17:33 hodin, označeného jako
sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou zřetelně neoddělenou od ostatních částí
programu
9-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem Českou televizí, se sídlem v Praze 140 00, Na
Hřebenech II, IČ: 00027383,správní řízení zahájené z moci úřední, vedené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení
RWE (mutace 7) na programu ČT1 v premiéře dne 19. srpna 2008 v čase 21:15:58
hodin, označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
8-2-0
- Rada zastavuje s provozovatelem Českou televizí, se sídlem v Praze 140 00, Na
Hřebenech II, IČ: 00027383,správní řízení zahájené z moci úřední, vedené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení
RWE (mutace 8) na programu ČT1 v premiéře dne 19. srpna 2008 v čase 21:17:33
hodin, označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
8-2-1
45. 2010/261/zem/UPC: UPC Česká republika, a.s.; změna programové nabídky;
informace o změně názvu zaregistrovaného programu
- Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s., č.j. Rg/97/99, dle § 29 odst.
1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci
nových převzatých českých televizních programů: MTV European, Nickelodeon
European, VH 1 European
10-0-0
- Rada se seznámila s informací o změně názvu u již zaregistrovaného programu
10-0-0
46. 2008/943/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/sponzor reklamní znělky HET Akryl lesk,
mat/mut 2/20.3.2008/18:37:58 - neoddělená reklama - 100 000Kč, po rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem NSS č.j. 7 As 63/2009 ze dne 18. 2. 2010, kterým
byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 326/2008 ze dne 2. 4. 2009,
jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/943/vav/ČTV, kterým byla České
televizi uložena pokuta ve výši 100 000 Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. - spočívajícím v odvysílání obchodního sdělení HET, produkt Akryl lesk
mat (mutace 2) na programu ČT1 v premiéře dne 20. 3. 2008 v čase 18:37:58
hodin,označeného jako sponzor pořadu, které bylo reklamou zřetelně neoddělenou od
ostatních částí programu
11-0-0
- Rada zastavuje správní řízení sp. zn. 2008/943/vav/ČTV vedené pro možné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - spočívající v odvysílání obchodního
sdělení HET, produkt Akryl lesk mat (mutace 2) na programu ČT1 v premiéře dne 20. 3.
2008 v čase 18:37:58 hodin, označeného jako sponzor pořadu, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod vedení správního řízení
5-4-1
47. 0309(2010): Setkání Rady pro rozhlasové a TV vysílání se slovenskou Radou pre
vysielanie a retransmisiu
48. 0307(2010): Asociace televizních organizací ATO; žádost o poskytnutí kopií analýz
reklamní kampaně "Nemyslíš, zaplatíš" a seriálu "Poslední sezóna"

- Rada vyhovuje žádosti Asociace televizních organizací o poskytnutí kopií písemných
analýz vypracovaných Úřadem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k problematice
reklamní kampaně „Nemyslíš, zaplatíš" a k problematice skryté reklamy v seriálu České
televize „Poslední sezóna"
11-0-0
49. 2009/696/KOZ/Reg: Regionální Televizní Agentura a.s.; Žádost o kompenzační
licenci podle čl. IV bodu 5. přechodných ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. k
provozování zemského digitálního televizního vysílání programu RTA - opravné
rozhodnutí
- Rada vydává opravné rozhodnutí ve věci udělení kompenzační licence k
celoplošnému zemskému digitálnímu vysílání programu RTA společnosti Regionální
Televizní Agentura, a.s., IČ: 26079437, sp.zn. 2009/696/KOZ/Reg, č.j.koz/5502/09.
Oprava spočívá v nahrazení nesprávného vymezení základní programové specifikace
ve výroku rozhodnutí: "plnoformátový program", správným vymezením: "Regionální
program pro pokryté území s povinností vysílat alespoň 90 minut denně původní
nereprízovaný regionální program."
10-0-0

ověřovatel:
P. Bartoš

