Zápis z 15. zasedání, konaného dne 3. 8. 2010

Přítomni: Šenkýř, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Pejřil, Bouška, Krejčí, Rozehnal, Macková,
Bezouška, Ondrová
Omluveni: Matulka
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 15. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2010/611/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438/MTV Polska - řízení o
udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím druţice - ústní
jednání dne 3. srpna 2010 v 15:00 hodin - rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení)
programu: MTV Polska; výčet států, na jejichţ území je televizní vysílání zcela nebo
převáţně směrováno, : Polsko; základní programová specifikace: všeobecně zábavný
a hudební televizní program zaměřený na americkou produkci zábavných pořadů a
světovou hudební produkci; hlavní jazyk vysílání: polština, dle č.j. 5121 a 5911,
11-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR) tj.,
Polsko, na jejichţ území je televizní vysílání programu MTV Polska, provozovatele MTV
NEWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; označení (název
programu): MTV Polska; základní programová specifikace: všeobecně zábavný a
hudební televizní program zaměřený na americkou produkci zábavných pořadů a
světovou hudební produkci; hlavní jazyk vysílání: polština
11-0-0
3. 2010/610/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438/Spike - řízení o udělení
licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím druţice - ústní jednání dne
3. srpna 2010 v 15:20 hodin - rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení)
programu: Spike; výčet států, na na jejichţ území je televizní vysílání zcela nebo
převáţně směrováno : Polsko, Rusko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko,
Rumunsko, Izrael, Ukrajina, Jihoafrická republika, Nigérie, Keňa, základní programová
specifikace: všeobecně zábavný televizní program zaměřený na americkou produkci
zábavných pořadů; ; hlavní jazyk vysílání: angličtina
11-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR) tj.,
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, na jejichţ území je televizní vysílání
programu Spike, provozovatele MTV NEWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo
převáţně směrováno; označení (název programu): Spike; základní programová
specifikace: všeobecně zábavný televizní program zaměřený na americkou produkci
zábavných pořadů; hlavní jazyk vysílání: angličtina
10-0-0

4. 2010/601/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438/Comedy Central Family; řízení o udělení licence k televiznímu vysílání
programu Comedy Central Family šířeného prostřednictvím druţice - ústní jednání 3.
srpna 2010, 15:40 h
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, spis. zn.:
2010/601/zem/MTV, č.j. 5122, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu: Comedy Central Family;
výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polsko;
hlavní jazyk vysílání: polština; základní programová specifikace: všeobecně zábavný
televizní program zaměřený na americkou a světovou produkci komediálních pořadů.
hlavní jazyk vysílání: polština
10-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, k televiznímu vysílání programu Comedy
Central Family šířeného prostřednictvím druţice, regulační orgány členských států
Evropské unie, na jejichţ území je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno,
tj.: Polsko
11-0-0
5. 2010/602/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438/Nickelodeon HD; řízení o udělení licence k televiznímu vysílání programu
Nickelodeon HD šířeného prostřednictvím druţice - ústní jednání 3. srpna 2010, 16:00
h
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438,
spis. zn.: 2010/602/zem/MTV, č.j. 5123, licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon
HD; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno:
Polská republika, Belgie, Rusko, Izrael, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Finsko,
Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie a Irsko, Nizozemí,
Španělsko, Maďarsko, Argentina, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Mexiko, Peru, Uruguay,
Venezuela, Malta; hlavní jazyk vysílání: anglický
10-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon
HD, šířeného prostřednictvím druţice, regulační orgány členských států Evropské unie,
na jejichţ území je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Polsko,
Belgie, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Finsko, Švédsko, Francie, Německo, Velká
Británie, Irsko, Nizozemí, Španělsko, Maďarsko
11-0-0
6. 2007/246/FIA: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W, sp. zn.:
2007/246/FIA
- Rada uděluje společnosti Evropa 2, spol. s.r.o.podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W pro program Evropa 2 na dobu 8 let,
ţádosti ostatních ţadatelů zamítá
11-0-0
7. 2007/242/FIA: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů Frýdek – Místek 95,4 MHz / 200 W, sp. zn.:
2007/242/FIA

- Rada uděluje společnosti Evropa 2 spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu Frýdek – Místek 95,4 MHz / 200 W pro program Evropa 2 na dobu 8 let,
ţádosti ostatních ţadatelů zamítá
11-0-0
8. 2007/249/FIA: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů Vsetín 96,6 MHz / 200 W, sp. zn.: 2007/249/FIA
- Rada uděluje společnosti Evropa 2 spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu Vsetín 96,6 MHz / 200 W pro program Evropa 2 na dobu 8 let, ţádosti
ostatních ţadatelů zamítá
10-1-0
9. 2008/1664/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Kladno 107,5
MHz/200 W
- Rada neuděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 (licence
Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů,
spočívající v přidělení kmitočtu Kladno 107,5 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat, a to zdůvodu podle §
21 odst. 3, neboť by poţadovaná změna vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení
9-1-0
10. 0673(2010): LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS - vysílání dne 6. července 2010 od
12:00 do 16:00 hodin – analýza záznamu
- Rada shledala, ţe provozovatel LONDA, spol. s r.o. na programu RÁDIO IMPULS
odvysílal odpolední vysílání dne 6. července 2010 v čase od 12:00 do 16:00 hodin v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a licenčními podmínkami
11-0-0
11. 0443(2010): Český rozhlas - analýza a posudek pořad Názory a argumenty
14.4.2010
- Rada upozorňuje provozovatele Český rozhlas na porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Názory a argumenty dne 14. dubna 2010 v
čase 18:10 hodin (konkrétně příspěvek Rudolfa Kučery na téma „Jaká má být míra
tolerance pro netoleranci?) na programu Český rozhlas 6 se dopustil porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 10 dnů od
doručení upozornění
7-1-3
12. 2010/678/mis/CIT: CITY MULTIMEDIA, s.r.o/ Rádio BLANÍK - analýza reklamního
vysílání ze dnů 12. - 25.května 2010
- Rada vydává provozovateli City Multimedia, s.r.o., upozornění na porušení § 48 odst.
1, písm. d) zákona č.231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy politických
stran ve dnech 12. - 25. května 2010 na programu Rádio BLANÍK, na souboru
technických parametrů Votice 95,0 MHz/100 kW a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 10
dnů ode dne doručení upozornění
8-0-0
13. 0703(2010): Route Radio s.r.o.; interní materiál o řízeních o změně souboru
technických parametrů a změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci
- Rada se seznámila s interním materiálem o řízeních o změně souboru technických
parametrů a změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci

11-0-0
14. 2010/622/zab/BON: RADIO BONTON a.s. / RADIO BONTON - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Příbram 92,8 MHz; Plzeň 107,3
MHz; Strakonice 100,4 MHz; Č. Budějovice 98,7 MHz; Kolín 92,4 MHz; Hradec Králové
107,1 MHz - vrácení přeplatku správního poplatku
- Rada vrátí na ţádost poplatníka RADIO BONTON a.s. IČ: 60192682, podle § 7 odst.
2 zákona č. 634/2004 Sb. částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, neţ činí
sazba stanovená v sazebníku
11-0-0
15. 2010/613/zab/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 / Evropa 2 - Morava rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Třinec 104,2
MHz/100W k licenci č.j. Ru/31/99; Hodonín 90,2 MHz/100W a Strakonice 95,3 MHz/100W
k licenci č.j. Ru/113/01 - vrácení přeplatku správního poplatku
- Rada vrátí na ţádost poplatníka EVROPA 2 s.r.o. IČ: 15891283, podle § 7 odst. 2
zákona č. 634/2004 Sb. částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, neţ činí
sazba stanovená v sazebníku
11-0-0
16. 0604(2010): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasových sluţeb
11-0-0
17. 2010/629/KOZ/FAS: FASHION TV, a.s.- Ţádost o udělení licence k provozování
programu FASHION TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice
- Rada uděluje podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FASHION TV, a.s., IČ:
29047480, licenci k televiznímu vysílání programu FASHION TV šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a druţice; základní programová specifikace:
program o módě a ţivotním stylu; hlavní jazyk vysílání: Anglický jazyk; Územní rozsah
vysílání prostřednictvím kabelových systémů:seznam katastrálních území a okresů dle
přílohy; Výčet států, na jejichţ území je směřováno vysílání prostřednictvím druţice:
Česká republika, Slovenská republika, Rakouská republika, Maďarská republika,
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Spolková republika
Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království,
Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika,
Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Republika Malta, Nizozemské
království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko,
Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska; a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí
11-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence společnosti
FASHION TV, a.s., IČ: 29047480, k televiznímu vysílání programu FASHION TV
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice, regulační orgány členských
států Evropské unie na jejichţ území je televizní vysílání programu FASHION TV zcela
nebo převáţně směřováno, tj.: Slovenská republika, Rakouská republika, Maďarská
republika, Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Spolková
republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království,
Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika,
Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Republika Malta, Nizozemské
království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko,
Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
11-0-0

18. 2010/399/sve/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., IČ 48394980/ INFOKANÁL
NEJ-TV - řízení o udělení licence k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím
kabelových systémů
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., IČ
48394980, spis.zn. 2010/399/sve/KTŘ, dle č.j. 3325 a č.j. 4682, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: INFOKANÁL NEJ-TV; územní rozsah vysílání: Aš, Bechyně,
Břeclav, Dobruška, Dolní Benešov, Frýdland nad Ostravicí, Habartov, Havlíčkův Brod,
Hlinsko v Čechách, Jaroměř, Liberec, Milevsko, Prachatice, Sezimovo Ústí, Světlá nad
Sázavou, Tábor, Tanvald, Třinec, Úpice, Vamberk, Velké Meziříčí, Volary, Zdice
9-0-0
19. 2010/679/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o., RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., RTA JIŢNÍ
MORAVA, a.s., RTA OSTRAVA, s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. a RTA ZLÍN, s.r.o.;
Změna licenčních podmínek - vyuţívání vysílacích časů provozovatelů regionálního
vysílání
- Rada se seznámila s předloţeným materiálem a schvaluje navrţený postup ve věci
11-0-0
20. 0666(2010): FTV Prima, spol. s r.o. - Ukončení zemského analogového televizního
vysílání v oblasti jiţních Čech
- Rada bere na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové
vysílání v lokalitách České Budějovice – Kleť 33. kanál, České Budějovice – Včelná 51.
kanál, Český Krumlov 21. kanál, Kaplice 47. kanál, Milevsko 51. kanál, Písek 43. kanál,
Prachatice 60. kanál, Strakonice – Ptákovice 40. kanál, Tábor 44. kanál, Tábor – město
37. kanál, Třeboň 51. kanál, Týn nad Vltavou 45. kanál, Vimperk – město 51. kanál,
Znojmo – Agrodům 55. kanál, Ţelezná Ruda – Pepík 56. kanál a vydává o tom
osvědčení
11-0-0
21. 2010/449/KOZ/TMO: TV MORAVA, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím vysílačů
- Ţádost o stanovení diagramu vyuţití rádiových kmitočtů
- Rada seznámila se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ze dne 12.
července 2010, č.j. 5681
11-0-0
- Rada poţádá Český telekomunikační úřad o stanovení diagramu vyuţití rádiových
kmitočtů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb. pro provozovatele
GENUS TV a.s., TV Vřídlo s.r.o. a RTA OSTRAVA s.r.o.
11-0-0
22. 0669(2010): Regionální Televizní Agentura a.s./RTA; informace o ţádosti
adresované společnosti Czech Digital Group, a.s. o předloţení návrhu smlouvy o
šíření zemského digitálního vysílání televizního programu RTA v síti 3 s moţností
regionálního odpojování tohoto vysílání dle platných licenčních podmínek
- Rada se seznámila s informací, č.j. 5717, společnosti Regionální Televizní Agentura,
a.s.,spis. zn.: 2009/696/KOU/Reg, č.j. koz/5502/09, o ţádosti adresované společnosti
Czech Digital Group, a.s. o předloţení návrhu smlouvy, po nabytí účinnosti novely
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, o šíření zemského digitálního
vysílání televizního programu RTA v síti 3 s moţností regionálního odpojování tohoto
vysílání dle platných licenčních podmínek
11-0-0
23. 2010/685/FIA/HFI: HELP FILM, s.r.o. / FILMBOX EXTRA – televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a druţice – změna licence – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence č. j.: Ru/268/05 ze dne 20. prosince 2005 spočívající ve změně územního

rozsahu vysílání z Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko na Česká republika
a Slovenská republika dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
24. 2010/684/FIA/HFI: HELP FILM, s.r.o. / FILMBOX HD – televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a druţice – změna licence – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence sp. zn. 2006/1046/FIA/HFI, č. j.: FIA/1725/07 ze dne 23. ledna 2007 spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání z Česká republika, Slovenská republika,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko
na Česká republika a Slovenská republika dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb.
11-0-0
25. 2010/683/FIA/HEL: HELP FILM, s.r.o. / Film Box – televizní vysílání prostřednictvím
druţice – změna licence – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence č. j.: Ru/205/05/2826 ze dne 20. září 2005 spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání z Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko na Česká republika
a Slovenská republika dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
26. 0691(2010): FRANEL MUSIC, v.o.s. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - upozornění - neoznámení změny sídla a statutárního orgánu a provedení
změny v osobách společníků bez předchozího souhlasu Rady
- Rada vydává provozovateli FRANEL MUSIC, v.o.s., IČ: 25829963, upozornění podle
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající v neoznámení změny sídla společnosti a statutárního orgánu v zákonné
lhůtě a § 21 odst. 1 písm. e) spočívající v provedení změny v seznamu společníků bez
předchozího písemného souhlasu Rady, a stanovuje lhůtu k nápravě do 10 dnů od
doručení tohoto upozornění
11-0-0
27. 2010/682/FIA/iDS: iDST, s.r.o. / INFOKANÁL - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli iDST, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/964/sve/IDS k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30. června 2010, č.j. 5415
11-0-0
28. 2010/644/zem/MKO: Mimoňská komunální a.s.; 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 Mimoňská komunální a.s. podle § 21 odst. 2
zák.č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence Ru/316/01 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst.1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod čj. 5339
11-0-0
29. 2010/659/zem/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; 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 Digital Broadcasting s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Fia/1581/09, spis. zn.: 2009/8/FIA/Dig,
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. 5611
11-0-0
30. 2010/690/FIA/Kab: Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o. / JESENICKÝ
INFOKANÁL - televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – doplnění
licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o. podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/210/02/2360 k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.
července 2010, č.j. 5513
11-0-0
31. 2010/650/sve/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. - televizní a převzaté
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - změny ve společnosti - opravné
rozhodnutí
- Rada vydvá dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o
změně licence, o kterou poţádal účastník řízení Kabelová televize Třinec, spol. s r.o.
opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí v části změna firmy na „ve
změně firmy na: Nej TV Broadcasting s.r.o“
10-0-0
32. 2010/615/sve/Orb: OrbisNet, s.r.o., IČ 26862531 - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - nová registrace
- Rada registruje společnost OrbisNet, s.r.o., IČ 26862531, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů;
územní rozsah: Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Poruba, Mariánské Hory, Moravská
Ostrava, Vratimov (okres Ostrava), Frýdek, Místek (okres Frýdek-Místek), Orlová,
Karviná – město, Poruba u Orlové, Ráj (okres Karviná); programová nabídka:
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, Regionální
stanice - ČRo Ostrava; televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 24,
NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, Prima COOL, R 1, Z1, PUBLIC, Tv
NOE, Televize Barrandov, LEO TV (22:00 – 06:00 h), CS Film, CS mini, HBO, HBO 2,
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Nova Sport, MTV, FILM BOX, Filmbox Extra,
Fashion TV; televizní programy zahraniční: Discovery World, Investigation Discovery,
Discovery Sci-Trek, Discovery Travel & Living, Animal Planet, Discovery Channel,
Travel Channel, Spice (22:00 – 06:00 h), Eurosport International, Eurosport 2, Disney
Channel, Baby TV, National Geographic Channel Poland, National Geographic Channel
HD, Nat Geo Wild, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL WILD HD POLONIA, Playboy
TV (22:00 – 06:00 h), Viasat Explorer, Viasat History, JOJ, STV 1, STV 2, TV
MARKÍZA, STV 3, DOMA, JOJ Plus, TVP1, TVP2, TVP sport, DOKU KLUB, FILM+,
AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, FISHING & HUNTING PREMIUM CHANNEL; dle č.j.
5216 a 5865
11-0-0
33. 2010/633/sve/ELS: ELSAT, spol. s r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna programové nabídky - na vědomí
- Rada podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. bere na vědomí oznámení
provozovatele ELSAT, spol. s r.o. o změně registrace č.j. Rg/5/96 spočívající v rozšíření
programové nabídky o český televizní program SPORT 5 a zahraniční televizní
programy MUSIQ 1, Viasat Nature, JimJam dle č.j. 5126

9-0-0
34. 0668(2010): Kabelová televize Přerov, a.s./Info Přerov; ţádost o potvrzení udělení
souhlasu (pozn.: ve věci změny ve společnosti, kterou provozovatel provedl v rozporu
se zákonem bez předchozího souhlasu Rady)
- Rada eviduje k 1.8.2010 společnost Kabelová televize Přerov, a.s., IČ 47672099, se
sídlem: U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02 Přerov; základní kapitál (ZK): 7.000.000,- Kč,
akcionář: EMOS, spol. s r.o., IČ 19014104, podíl na ZK v Kč/%: 7.000.000,- Kč/100,,
jako provozovatele: 1) televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů na základě udělené licence č.j. Ru/45/03 ze dne 4. února 2003 2) převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na
základě registrace č.j Rg/60/96 ze dne 2. září 1996, ve znění platných změn
11-0-0
35. 0624(2010): EDERA Group a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - zrušení oznámení změny programové nabídky; vrácení správního poplatku
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele EDERA Group a.s. o zrušení změny
programové nabídky dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.; dle podání č.j. 5779
10-0-1
- Rada vrací provozovateli EDERA Group, a.s., IČ 27461254, na základě ţádosti podle
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek
ve výši 10 000,- Kč, uhrazený ve věci oznámení změny v přihlášce k registraci; dle
podání č.j. 5779
10-0-0
36. 0712(2010): EDERA Group a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna programové nabídky - na vědomí
- Rada bere dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na vědomí oznámení
provozovatele EDERA Group a.s. o rozšíření programové nabídky o televizní programy
české: LEO TV (22:00-06:00 h), CS mini, CS Film, Nova sport, SPORT 5, MTV, FILM
BOX, FILM BOX EXTRA, Fashion TV a televizní programy zahraniční: France 24,
National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild HD, Viasat Explorer, Viasat History,
JOJ, STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ Plus; dle č.j. 5780 a 5908
11-0-0
37. 0658(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0
38. 2010/441/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Oční klinika Horní Počernice/premiéra
22.2.2010/12:59:41 - neoddělená reklama
- Rada ukládá provozovateli Česká televize,IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, PSČ:
140 70 Praha 4, pokutu ve výši 50 000,-Kč, za porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění, neboť
označením sponzora Oční klinika Horní Počernice (sponzor časomíry, mutace 1) s
premiérou dne 22. února 2010 v čase 13:00:31 hod. na programu ČT24 a s reprízami
na tomtéţ programu ve dnech 23. února 2010 v čase 13:00:31, 24. února 2010 v čase
12:59:41, 26. února 2010 v čase 12:59:41, 27. února 2010 v čase 12:59:42 a 28. února
2010 v čase 13:00:50 hodin,který obsahoval reklamní prvky a to zejména prezentaci
nabízené sluţby jejím grafickým znázorněním (operace oka laserovou metodou) a její
rozsah ("klinika najde řešení i pro vaši oční vadu"), které nebyly odděleny od ostatních
částí programu a jako reklamy byly ve vysílání nerozeznatelné, porušil povinnost zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č.

520/2008 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního
řízení ve výši 1000,- Kč
10-0-0
39. 2010/475/VAL/Prv: První zpravodajská, a.s./Z1 - správní řízení zahájené z moci
úřední pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.–odvysílání
skryté reklamy (Téma Z1 reality) – po vyjádření (dokazování)
- Rada upozorňuje provozovatele První zpravodajská, a.s., IČ: 27204090, se sídlem
Blanická 1008/28, Praha 2, na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysíláním pořadu Téma Z1 reality, respektive rozhovoru se zástupci firem
Finep CZ a.s. a Central Group, a.s., dne 27. března 2010 v čase 12:45 hodin na
programu Z1 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu.
A stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-1-0
40. 2008/1111/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Danone/Activia Lehká a Fit/mut
1/6.5.2008/18:30:51 - sponzor pořadu - 80 000Kč - dokazování
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2010
č.j. 8 A 9/2010 - 95-98 doručenému pod č.j. 4782, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn. 2008/1111/fol/CET, č.j. fol/241/09 ze dne
21.10.2008 jímţ byla uloţena pokuta ve výši 80.000,- Kč pro porušení ust. § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označení Danone, produkt Activia Lehká a Fit
(sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou vysílání dne 16. května 2008 v 18:30:51 hod.
na programu Nova, bylo neoddělenou reklamou a věc byla vrácena zpět k dalšímu
řízení.
11-0-0
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 80 000,- Kč pro
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání v platném znění, neboť označení sponzora Danone, produkt Activia
Lehká a Fit (sponzor pořadu, mutace 1), který obsahoval reklamní prvky ve formě
dynamiky a upozorňování na kvality konkrétního výrobku sponzora, odvysílané dne 16.
května 2008 v 18:30:51 hod. na programu Nova, porušil povinnost zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada
ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč
10-0-1
41. 2010/251/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Dům snů/září, říjen, listopad
2009/20:00/odkazy na Rádio Impuls a deník Blesk - neoddělená reklama - SPOJENÍ
2010/42-46, 95-101_Dokazování
42. 0693(2010): ZAK TV s.r.o.; R1ZAK; analýza kontinuálního úseku vysílání s ohledem
na výskyt politického zpravodajství a publicistiky v období před parlamentními
volbami 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu R1ZAK provozovatele ZAK TV
s.r.o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím
úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
11-0-0
43. 0694(2010): TV LYRA s.r.o.; R1 Lyra; analýza kontinuálního úseku vysílání s
ohledem na výskyt politického zpravodajství a publicistiky v období před
parlamentními volbami 2010

- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu R1 Lyra provozovatele TV Lyra
s.r.o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím
úsek vysílání od 19. května do 25. května 2010
11-0-0
44. 0695(2010): AIDEM a.s.; Analýza předvolebního vysílání programu Brno TV 18., 19.
a 22.5.2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Brno TV provozovatele AIDEM
a.s. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím
vysílání ve dnech 18., 19. a 22. května 2010.
10-0-0
45. 0696(2010): Karel Soukup; TV Duha; analýza kontinuálního úseku vysílání s
ohledem na výskyt politického zpravodajství a publicistiky v období před
parlamentními volbami 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV Duha z lokalit Horní
Slavkov a Nová Role provozovatele Karel Soukup v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 19. května do 25.
května 2010
11-0-0
46. 0697(2010): Kadlec Aleš; Kotva; analýza kontinuálního úseku vysílání s ohledem
na výskyt politického zpravodajství a publicistiky v období před parlamentními
volbami 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Kotva provozovatele Kadlec
Aleš v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek
vysílání od 19. května do 25. května 2010
9-0-0
47. 0699(2010): LOCAL TV PLUS, spol. s r.o./LOCAL TV PLUS a LOCAL TV Brušperk;
Analýza vysílání v souvislosti s volbami do PS PČR v časovém období od 19. května
do 25. května 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programů LOCAL TV PLUS a LOCAL TV
Brušperk provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 19. května do 25.
května 2010.
11-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., správní řízení z moci
úřední pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. neoznačením
odvysílaného pořadu Magazín plus s komerční prezentací společnosti Video Relax ve
dnech 19. – 21. května 2010 (DVD 1 - na záznamu vysílací smyčky ve 23:08 minut) a
ve dnech 22. – 28. května 2010 (DVD 3 - na záznamu vysílací smyčky ve 13:19 a 20:39
minut) v rámci vysílání programů LOCAL TV PLUS a LOCAL TV Brušperk jako
sponzorovaného, čímţ se mohl dopustit porušení povinnosti označit kaţdý pořad
sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho konci obchodní
firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo známkou sluţeb
identifikující sponzora.
11-0-0
48. 0700(2010): Studio Re Vi s.r.o./RTM; Analýza vysílání v souvislosti s volbami do PS
PČR v časovém období od 17.-29. května 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RTM provozovatele Studio Re
Vi, s.r.o., v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím
úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010.
11-0-0

49. 0701(2010): POLAR televize Ostrava, s.r.o./Polar Karviná a Polar Havířov; Analýza
vysílání v souvislosti s volbami do PS PČR v časovém období od 19. – 25. května 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programů Polar Karviná a Polar Havířov
provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., v souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 19. května do 25. května 2010.
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Polar televize Ostrava, s.r.o., na porušení § 49 odst.
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reklamních sdělení v rámci
informačního videotextu na programu Polar Karviná ve dnech 19. – 21. května 2010 (na
záznamu vysílací smyčky ve 24:39 minut), 21. – 25. května 2010 (na záznamu vysílací
smyčky ve 20:01 minut) a dne 25. května 2010 (na záznamu vysílací smyčky ve 26:10
minut) se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklama a
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních
částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
11-0-0
50. 0702(2010): Kabelová televize Přerov, a.s./Info Přerov; Analýza vysílání v
souvislosti s volbami do PS PČR v časovém období od 19. května do 25. května 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Info Přerov provozovatele
Kabelová televize Přerov, a.s., v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 19. května do 25. května 2010.
8-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Kabelová televize Přerov, a.s., na porušení § 49 odst.
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním sponzorského vzkazu firmy
Formel dne 21. – 23. května 2010 (DVD 1 - 11:29 minut) a sponzorského vzkazu
Kuchyňského studia Monetti ve dnech 24. – 25. května 2010 (DVD 1 - 23:26 minut) se
provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklama a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
51. 0698(2010): Carolinas corporation, a.s.; Fashion TV - analýza kontinuálního úseku
vysílání ze dne 24. března 2010 od 20:00 do 22:00 hodin s ohledem na podezření na
výskyt neoddělené reklamy
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání Fashion TV
provozovatele Carolinas corporation, a.s. ze dne 24. března 2010
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Carolinas corporation, a.s. na porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehoţ se dopustil tím, ţe dne 24. března 2010 od
20:00 na programu Fashion TV odvysílal dva pořady, jeden s názvem People a druhý
bez názvu, o produktu F vodka, které měly reklamní charakter, ale nebyly zřetelně
označeny ani odděleny od ostatních částí vysílání, ačkoli je provozovatel povinen
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního
vysílání zřetelně zvukově, obrazově; zvukově-obrazově či prostorově oddělené od
ostatního vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění
11-0-0
52. 0649(2010): CET 21 spol. s r.o.; Nova Cinema 3.6.2010 - analýza vysílání v čase
9:00 - 12:00

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Cinema
provozovaného CET 21 spol. s r.o. ze dne 3. června 2010 v časovém úseku od 9:00 do
12:00 hodin.
11-0-0
53. 0662(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání OATV
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 1. července aţ 27. července 2010: Česká televize/ČT1 - pořad
Události, reportáţ Čtyři roky bodového systému, 1. července 2010 od 19:00 hodin;
Česká televize/ČT1 - pořad Reportéři ČT, reportáţ Vykradači aut, 12. července 2010 od
21:35 hodin; Česká televize/ČT1 - film Přísně tajné prázdniny, 10. července 2010 od
10:30 hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Dobré ráno, debata na téma koktejlů, 13.
července 2010 od 5:59 hodin; Česká televize/ČT4 Sport - tenis ECM Prague Open, 18.
července 2010 od 14:00 hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Na kus řeči se zvířaty, 17.
července 2010 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 - film Vidíš mě, 17. července 2010
od 13:20 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize - reklama Guttalax (mutace 11),
premiéra 3. května 2010 12:30 hodin; CET 21, spol. s r.o./Nova a FTV Prima, spol s
r.o./Prima - film Štvanec, 17. července 2010 od 22:35 na programu Nova a film Prci,
prci, prcičky 3: Svatba, 17. července 2010 od 22:55 na programu Prima televize;
TOTALPRESS, s r.o./Public TV - nekonkrétní pořad, nekonkrétní čas; FTV Prima, spol.
s r.o./Prima televize - reklamní čas; Česká televize/ČT24 - nekonkrétní pořad, stíţnost
na internetové stránky; Česká televize/ČT1 a Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov - pořady Události a Hitler a holokaust, nekonkrétní čas; CET 21, spol. s
r.o./Nova - film Dračí války, 24. července 2010 od 20:00 hodin na programu Nova;
Česká televize/ČT1 - pořad Reportéři ČT, reportáţ Okradení obyvatelé starého mlýna,
19. července 2010 od 21:35 hodin na programu ČT1; Česká televize/ČT1 - pořad
Reportéři ČT, reportáţ Chráněný roudnický pivovar, 19. července 2010 od 21:35 hodin
na programu ČT1; CET 21, spol. s r.o./Nova - pořad Hrnečku vař. Jamie Oliver v Itálii
(4), 25. července 2010 od 9:05 hodin na programu Nova.
11-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Reportéři ČT, respektive reportáţe Vykradači aut, dne 12. července 2010 od 21:35
hodin na programu ČT1, se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a
vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící
komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru
9-1-0
- Rada zahauje s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu
Štvanec 17. července 2010 od 22:35 hodin na programu Nova se dopustil porušení
povinnosti zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje
omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na
nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního
vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé
po celou dobu vysílání.
7-0-1
- Rada upozorňuje provozovatele Česká televize na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Přísně tajné prázdniny na programu
ČT1 dne 10. července 2010 v 10:30 hodin se dopustil porušení povinnosti nezařazovat
do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však
moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění.

10-0-1
54. 2010/672/RUD/HEL: HELP FILM s.r.o./Filmbox ; změna licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli, HELP FILM s.r.o., IČ: 262 91 126, se sídlem Branická
1950/209, 140 00 Praha 4 souhlas se změnou skutečností obsaţených v ţádosti o
licenci k provozování televizního programu Film Box, udělené pod č.j. Ru/205/05/2826
dne 12.října 2005, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně programové skladby vysílání programu Film Box, dle ţádosti provozovatele
doručené Radě dne 3.června 2010 pod č.j.4672.
11-0-0
55. 2009/700/had/BOL: BOLTON CZECHIA, spol. s r. o. ; Somatoline Cosmetics mutace
1 a mutace 2- po vyjádření
- Rada spojuje správní řízení ve věci sp. zn. 2009/699/had/BOL a 2009/700/had/BOL
vedené se společností BOLTON CZECHIA, spol. s r. o. IČ: 155 26 381, sídlem Na
Vítězné pláni 4/1719 Praha, pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy Somatoline Cosmetic Intensive Night
Slimming (mutace 2) a (mutace 1)
8-0-0
- Rada zastavuje správní řízení se společností BOLTON CZECHIA, spol. s r. o. IČ: 155
26 381, sídlem Na Vítězné pláni 4/1719 Praha vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy
Somatoline Cosmetic Intensive Night Slimming (mutace 2) s premiérovým vysíláním
dne 2. dubna 2009 v 21:04:03 hodin a (mutace 1) s premiérovým odvysíláním dne 1.
dubna 2009 od 12:24:08 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení
8-0-0
56. 2010/247/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Makro/mut
2/14.1.2010/19:28:32 - neoddělená reklama
- Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 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 tomtéţ 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 (sponzor upoutávky, mutace 1), dne 22. září 2009 v 21:00:48 hodin
na programu Prima, neboť nebylo prokázáno, ţe došlo k porušení zákona, a tím odpadl
důvod správního řízení.
11-0-0
57. 2010/54/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Ordinace v Růţové zahradě/scény
prezentující obchodní dům TESCO/10.12.2009/20:00 - skrytá, podprahová reklama
- Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00, Praha 5, správní řízení zahájené z moci úřední, pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Ordinace v Růţové zahradě, resp. scény prezentující obchodní dům TESCO, dne 10.
prosince 2009 ve 20:00 hodin na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení
10-0-0
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00, Praha 5, pokutu ve výši 250 000,- Kč, pro porušení
§ 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v

Růţové zahradě, resp. scén prezentujících obchodní dům TESCO, dne 10. prosince
2009 ve 20:00 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
vysílání skryté a podprahové reklamy a teleshopping. Současně Rada ukládá v souladu
s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
8-0-2
58. 2010/386/als/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/4.3.2010/20:00-21:00 - překročení
denního limitu reklamy
- Rada ukládá provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti
stanovené v § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se dopustil tím, ţe dne 4.března
2010 v časovém rozmezí od 20:00 do 21:00 hodin překročil na programu Prima televize
povolený hodinový limit reklamy o 10 sekund. Současně Rada ukládá v souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi
řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč.
10-0-1
59. 2010/551/VAL/ČES: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – skrytá reklama (Mattoni)
– po vyjádření
- Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít na programu ČT1 v pořadu „Uvolněte
se, prosím“ dne 7. května 2010 v čase 21:35 hodin odvysíláním skryté reklamy na
minerální vodu Mattoni, neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím
odpadl důvod správního řízení
8-1-1
60. 2010/299/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II (1)/Léto ve
městě/23.2.2010/17:40 - po vyjádření a po dokazování
- Rada ukládá provozovateli vysílání CET 21 spol. s. r. o., IČ: 458 00 456, sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 23. února 2010 od 17:40 hodin
na programu Nova odvysílal pořad Kriminálka New York II (1), který obsahuje výjevy
násilí a realistické aţ naturalistické záběry zkoumání mrtvých těl a jejich částí, které jsou
způsobilé ohrozit psychický, ale i mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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
7-1-1
61.
2008/1318/FOL/CET:
CET
21
spol.
s
r.o.;
Nova/Kriminálka
Las
Vegas/22.8.2008/17:50 - 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9 A 109/2010 – 86 ze
dne 30. června 2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna
2009, sp. zn. 2008/1318/FOL/CET, č.j. fol/1566/09, jímţ byla uloţena CET 21 spol. s r.
o. pokuta ve výši 100.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas V. (zejména pasáţí „Mrtvá
striptérka v hotelovém pokoji“ a „Rekonstrukce smrti striptérky“) dne 22. srpna 2008 od
17:50 hod. na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od
06:00 do 22:00 hod. pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých.

11-0-0
62. 2008/865/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/PERSIL Sensitiv/mut 1-5 - sponzor
pořadu - SPOJENÍ 2008/426-430 + 5x 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2010
č.j. 10 Ca 353/2009 - 66, doručeným pod č.j.5710, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady, jímţ uloţila 5 pokut ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst.4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy, uvedené jako označení
sponzora Persil, produkt Sensitive (v mutacích 1 aţ 5) ve dnech 17. ledna 2008 v
20:11:53 hod, 20:29:26 hod, 20:35:04 hod., 21:18:25 hod. a 31. ledna 2008 v 20:27:38
hod. na programu Nova
11-0-0
63.
2008/636/HOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/(Ne)snesitelná
lehkost
Stodolní/9.1.2008/09:50 - 400 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2010
č.j. 8 A 37/2010 - 69, doručeným pod č.j.5735, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí
Rady sp. zn. 2008/636/HOL/ČTV, č.j. hol/6766/08 ze dne 27. 8. 2008, kterým byla
České televizi udělena pokuta ve výši 400.000,- Kč, neboť odvysíláním pořadu
(Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hod. na programu ČT1 se
dopustila porušení § 32 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost
nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hod. pořady a upoutávky, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí mladistvých.
11-0-0
64.
2009/205/HOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/neidentifikace
sponzora
Filter+Dentaalarm/duben 2008/SPOJENÍ 2008/916+917 - sankce 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2010
č.j. 9 A 58/2010 – 78, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 4. února
2009 sp. zn.: 2009/205/HOL/ČTV, č.j. hol/1511/09, jímţ byla spojena správní řízení
sp.zn.: 2008/916/HOL/ČTV a 2008/917/HOL/ČTV a kterým byla uloţena České televizi
pokuta ve výši 100.000,- Kč za porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
označení sponzora Filter, produkt časopis, sponzor pořadu, mutace 1, odvysílaného
dne 9. dubna 2008 ve 23:05:48 hod. na programu ČT1 a v označení sponzora
Dentaalarm.cz, produkt osvětový program pro vaši školu a školku, sponzor pořadu,
mutace 1, odvysílaného dne 21. dubna 2008 v 18:45:00 hod. na programu ČT1 nebyl
identifikován sponzor.
11-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem Praha 4, Kavčí hory,
správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním označení sponzora Filter, produkt časopis, sponzor pořadu, mutace 1, dne
9. dubna 2008 ve 23:05:48 hod. na programu ČT1 a v označení sponzora
Dentaalarm.cz, produkt osvětový program pro vaši školu a školku, sponzor pořadu,
mutace 1, dne 21. dubna 2008 v 18:45:00 hod. na programu ČT1, ve kterých nebyl
identifikován sponzor, neboť bylo prokázáno, ţe k porušení zákona nedošlo.
11-0-0
65. 2006/880/dzu/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Řidiči tramvají jezdí
často na červenou/13.8.2006/19:30 - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2010
č.j. 10 Ca 342/2009 - 66, doručeným pod č.j.5709, kterým byla zamítnuta ţaloba, kterou
CET 21 spol. s r. o. napadla správní rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn.
2006/880/dzu/CET, č.j. hol/5468/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní noviny,
resp. reportáţe Řdiči tramvají jezdí často na červenou, dne 13. srpna 2006 od 19:30
hodin na programu Nova

11-0-0
66. 2009/1148/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Nejúţasnější videa světa
II/16.3.2008/14:20 - SPOJENÍ 2008/614-615 - 2x 200 000Kč - po rozsudku MS v Praze č.j.
10 A 5/2010, ţaloba se zamítá
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010, č.
j. 10 A 5/2010-63, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 3. 11.
2009, č. j. 7533/09, o uloţení pokuty ve výši 400.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Nejúţasnější videa světa II
dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu Prima televize
9-0-0
67. 2008/918/HOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/CORNY/mut 1/15.4.2008/21:12:38
- neidentifikace sponzora - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 5/2010 - 91 ze
dne 2. června 2010, kterým zamítl její kasační stíţnost podanou proti rozsudku
Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 127/2009 - 34 ze dne 10. září 2009, který zrušil
správní rozhodnutí Rady ze dne 4. února 2009, č.j. hol/1174/09, sp. zn.
2008/918/HOL/FTV, jímţ uloţila Rada provozovateli FTV Prima spol. s r. o. pokutu ve
výši 50.000,- Kč pro porušení ustanovení § 53 odst. 1 tohoto zákona, kterého se měl
dopustit tím, ţe v označení sponzora Corny, sponzor pořadu, mutace 1, vysílaném dne
15. dubna 2008 na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor
11-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o. , se sídlem Na Ţertvách
24/132, Praha 8 - Libeň správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Corny (sponzor pořadu, mutace 1),
dne 15. dubna 2008 na programu Prima televize, ve kterém nebyl identifikován sponzor,
neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona došlo, a tím odpadl důvod řízení.
10-0-1
68. 2008/172/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzoři reklamních znělek GLOBUS
(mutace 1), PANASONIC Lumix (mutace 1) a REMINGTON (mutace 1), rozsudek
Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 30/2010-93- na vědomí
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května
2010, č. j. 7 As 30/2010-93, kterým se zrušuje rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 9. prosince 2009, č.j. 5 Ca 363/2008-44, kterým byly zamítnuty ţaloby proti
rozhodnutím Rady ze dne 18. června 2008, sp. zn. 2008/172/vav/ČTV,
2008/175/vav/ČTV a 2008/176/vav/ČTV, kterými byly provozovateli Česká televize
uloţeny pokuty v celkové výši 7 100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu na Globus (mutace 1) označenou účastníkem
řízení jako sponzor reklamní znělky na programu ČT1 v premiéře dne 1. prosince 2007
v čase 19:57:56 hodin a v průběhu prosince 2007 tuto reklamu 48x reprízoval, reklamu
na produkt Panasonic Lumix (mutace 1) označenou účastníkem řízení jako sponzor
reklamní znělky na programu ČT1 v premiéře dne 10. prosince 2007 v čase 18:16:44
hodin a v průběhu prosince 2007 tuto reklamu 20 reprízoval a reklamu na Remington
(mutace 1) označenou účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky na programu
ČT1 v premiéře dne 1. prosince 2007 v čase 18:58:12 hodin a v průběhu prosince 2007
tuto reklamu 45x reprízoval
10-0-0
69. 2007/748/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 1. díl/29.10.2006/20:00 250 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 38/2010 - 127
ze dne 17. června 2010 doručeným Radě dne 27. července 2010, kterým odmítl
kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. prosince
2009, č.j. 11 Ca 14/2008 - 93, jímţ Městský soud v Praze zrušil druhé rozhodnutí Rady

ze dne 10. března 2009 č.j. fol/2375/09, kterým byla uloţena pokuta ve výši 250.000,Kč provozovateli Česká televize za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., neboť odvysíláním 1. části filmu Sametoví vrazi dne 29. října 2006 od 20:00 hod.
na programu ČT1 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od
06:00 do 22:00 hod. pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých.
11-0-0
70. 2007/749/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 2. díl/5.11.2006/20:00 250 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 37/2010 - 126
ze dne 17. června 2010 doručeným Radě dne 27. července 2010, kterým odmítl
kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. října 2009,
č.j. 5 Ca 66/2009 - 31, jímţ Městský soud v Praze zrušil druhé rozhodnutí Rady ze dne
10. března 2009 č.j. fol/2374/09, kterým byla uloţena pokuta ve výši 250.000,- Kč
provozovateli Česká televize za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysíláním 2. části filmu Sametoví vrazi dne 5. listopadu 2006 od 20:00 hod. na
programu ČT1 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 06:00
do 22:00 hod. pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých.
11-0-0
71. 2007/551/had/FAT: RTA VÝCHODNÍ ČECHY-zamítnutí kasační stíţnosti ve věci
účastenství FTV Prima, spol. s .r o. ve správním řízení o změně licenčních podmínek
- Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 6 As 31/2009 - 104 ze
dne 2. června 2010, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost provozovatele RTA
VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11.
2008, č. j. 9 Ca 346/2007 - 52, kterým bylo zrušeno usnesení Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání ze dne 28. 8. 2007, č. j. had/7593/07, kterým bylo zamítnuto
účastenství provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. ve věci správních řízení sp. zn.:
2007/551/had/FAT; 2007/550/had/RTA; 2007/549/had/VPJ; 2007/548/had/STU a
2007/547/had/RTZ - změny licenčních podmínek provozovatelů FATEM - TV, a.s.; RTA
JIŢNÍ ČECHY, s.r,o.; RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.; RTA OSTRAVA, s.r.o.; RTA
ZLÍN, s.r.o., na základě aktuálního znění licenční podmínky č. 34 ve znění dle
rozhodnutí č.j. 2006/395/sve/FTV, dle kterého je kaţdá změna licenčních podmínek
moţná jen se souhlasem FTV Prima, spol. s r.o.
11-0-0
72. 0681(2010): Návrh interní metodiky monitoringu předvolebního a volebního
vysílání v souvislosti s podzimními senátními a komunálními volbami
- Rada zadává Úřadu zpracování monitoringu televizního vysílání před a v průběhu
senátních a komunálních voleb dle navrţené interní metodiky
10-0-0
73. 0692(2010): Provozovatelé; Náleţitá technická kvalita záznamů zapůjčených
provozovateli vysílání Radě na její vyţádání
74. 0447(2010): Problematika titulkování pořadu pro neslyšící
75. 2010/555/dol/ARI: Lieberman Ari; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Svobodná
internetová TV
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Ari
Liebermana / Svobodná internetová TV do Evidence pod číslem 2010/555 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0

76. 2010/556/dol/ARI: Lieberman Ari; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
www.cestovize.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Ari
Liebermana / www.cestovize.cz do Evidence pod číslem 2010/556 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
77. 2010/657/dol/HOD: Hodrment Jaroslav; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
Internetový informační server
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Mgr.
Jaroslava Hodrmenta / Internetový informační server do Evidence pod číslem 2010/657
a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
78. 2010/663/dol/MED: MediaMax, s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
StreamTech
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
MediaMax s.r.o. / StreamTech.tv do Evidence pod číslem 2010/663 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
79. 2010/706/dol/TOC: TOCCULIO s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby BOOMtv
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
TOCCULIO s.r.o. / BOOMtv do Evidence pod číslem 2010/707 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
10-0-0
80. 2010/709/dol/VRI: TV Vřídlo s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby R1 Vřídlo
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV
Vřídlo s.r.o. / R1 Vřídlo do Evidence pod číslem 2010/709 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
81. 2010/713/dol/SEZ: Seznam.cz a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby VIDEO
PROZENY.CZ
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Seznam.cz, a.s. / VIDEO PROZENY.CZ do Evidence pod číslem 2010/713 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
82. 2010/714/dol/SEZ: Seznam.cz a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
SUPERVIDEA
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Seznam.cz, a.s. / SUPERVIDEA do Evidence pod číslem 2010/714 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
83. 2010/715/dol/SEZ: Seznam.cz a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby VIDEO
NOVINKY
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Seznam.cz, a.s. / VIDEO NOVINKY do Evidence pod číslem 2010/715 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
10-0-0
84. 2010/636/dol/BEL: Belţík Richard; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Webový
portál

- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Richarda
Belţíka / Webový portál do Evidence pod číslem 2010/636 a vydává poskytovateli
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
85. 2010/557/dol/ARI: Lieberman Ari; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Multimediální
zpravodaj Prahy 7
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Ari
Liebermana / Multimediální zpravodaj Prahy 7 do Evidence pod číslem 2010/557 a
vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
86. 2010/667/dol/TYV: TYVi, s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluby ALL TELEVISION
- Rada nezapisuje TYVi, s.r.o. / ALL TELEVISION jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
11-0-0
87. 2010/671/VEJ/Top: Topinfo s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Videa na
portálu TZB-info
- Rada nezapisuje Topinfo s.r.o. / Videa na portálu TZB-info jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence.
9-0-0
88. 0542(2010): Návrh stanoviska Rady podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., k
výkladu pojmu „katalog pořadů sestavovaný poskytovatelem audiovizuální mediální
sluţby na vyţádání“
- Rada vydává stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu pojmu „katalog pořadů sestavovaný
poskytovatelem audiovizuální mediální sluţby na vyţádání“: Katalogem pořadů
sestavovaným poskytovatelem audiovizuální mediální sluţby na vyţádání podle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání, se rozumí uspořádání jednotlivých pořadů do kategorií podle
obsahových kritérií, typicky podle ţánrů; pouhá databáze pořadů (např. jejich řazení jen
podle data premiéry nebo jen podle abecedy) tyto znaky nesplňuje.
11-0-0
89. 0680(2010): Metodika zpracování analýz obsahu evidovaných audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání - materiál pro vnitřní potřebu Rady
- Rada schvaluje interní materiál - Metodiku zpracování analýz obsahu evidovaných
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.
10-0-0
90. 0687(2010): Sdruţení pro internetovou reklamu v ČR, z.s.p.o.; Informace o
označování pořadů obsahujících product placement
- Rada bere na vědomí doporučení samoregulátora SPIR svým členům v souvislosti s
aplikací nové právní úpravy umístění produktu
11-0-0
91. 0516(2010): Změna Jednacího řádu Rady
- Rada podle ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, schvaluje změny Jednacího řádu podle návrhu, s
účinností od 1.9.2010
10-0-0
92. 0665(2010): Zpráva ze sluţební cesty - 45. zasedání Standing committee Úmluvy
Rady Evropy o televizním vysílání do zahraničí, Štrasburk 1. - 2. července 2010

- Rada bere na vědomí zprávu ze sluţební cesty na 45. zasedání Standing committee
Úmluvy Rady Evropy o televizním vysílání do zahraničí, Štrasburk, 1. - 2. července
2010
11-0-0
93. 2009/99/BUR/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se/31.10.2008/17:40 - 100 000,- Kč
- po rozsudku MS v Praze - rozhodnutí Rady se zrušuje a vrací
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2010,
č.j. 10 A 52/2010-31, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 3. listopadu 2009,
č.j. 8801/09, naše zn. cha/662/2009, sp. zn. 2009/99/mac/ČTV, o uloţení pokuty ve výši
100.000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Nedej se dne 31. října 2008 od 17:40 hodin na programu ČT2.
11-0-0
- Rada podává kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 A
52/2010-31 ze dne 28. června 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 3.
listopadu 2009, č.j. 8801/09, naše zn. cha/662/2009, sp. zn. 2009/99/mac/ČTV, o
uloţení pokuty ve výši 100.000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním pořadu Nedej se dne 31. října 2008 od 17:40 hodin na programu ČT2.
11-0-0
94. 0536(2010): Kabelová televize Přerov, a.s./Info Přerov - televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - nepředloţení dokladů o schválených změnách porušení § 21, odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada vydává provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s., licence č.j. Ru/45/03,
upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 4 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť nepředloţil Radě doklady o schválených změnách, č.j.
zem/4678/09, spis. zn.: 2009/669/zem/KPŘ, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání těchto
změn do obchodního rejstříku, a stanovuje provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s.
lhůtu k nápravě v délce 30 dnů ode dne doručení upozornění
10-0-0
95.
2009/1068/FOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/Fortuna/mut
91/7.6.2009/17:43:07 - neoddělená reklama - 50 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. července 2010
č.j. 10 A 116/2010 - 27, jímţ bylo řízení o ţalobě proti rozhodnutí Rady ze dne 8. ledna
2010 sp. zn. 2009/1068/FOL/ČTV městským soudem zastaveno.
11-0-0
96. 0755(2010): Zpráva z 32. zasedání Kontaktního výboru
- Rada bere na vědomí informaci z 32. zasedání Kontaktního výboru v Bruselu
11-0-0
97. 2010/745/dol/CET: CET 21 spol. s r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby nova.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání CET 21
spol. s r.o. / nova.cz do Evidence pod číslem 2010/745 a vydává poskytovateli potvrzení
o zápisu do Evidence
11-0-0
98. 0765(2010): Licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů
- Rada se seznámila s předloţeným materiálem a souhlasí s navrhovaným postupem
ve věci
11-0-0
99. 0776(2010): Doplnění údajů ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. - hlavní
jazyk vysílání

- Rada vyzve provozovatele televizního vysílání s licencí, jejichţ hlavním jazykem
vysílání není čeština, aby své doplnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2010 Sb.
upřesnili ve smyslu § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., a uvedli jeden
konkrétní hlavní jazyk vysílání
10-0-1
100. 1610(2008): Kancelář Veřejného ochránce práv; stíţnost pana Lhoťana na postup
Rady - ţádost Dr. Seitlové o stanovisko předsedkyně Rady ve věcech ident. 2009/0170
a 2009/1610
- Rada se seznámila se ţádostí Veřejného ochránce práv sp. zn. 6270/2008/VOP/JŠM
a 6271/2008/VOP/JŠM a ukládá Úřadu zpracovat odpověď ve smyslu rozpravy
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

