Zápis ze 17. zasedání, konaného dne 6. 10. 2009
Přítomni: Šenkýř, Gomba, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Krejčí, Bouška, Kalistová Foltán,
Bezouška, Macková, Ondrová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 17. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
10-0-0
2. 2008/1061/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím
kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W,
Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Železná Ruda 105,6 MHz / 25 W,
které se konalo dne 8. září 2009
- Rada uděluje společnosti Rádio Samson spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s
využitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz /
200 W, Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Železná Ruda 105,6
MHz / 25 W pro program Rádio Samson na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů
zamítá
10-2-0
3. 2009/40/BUR/CET: CET 21 spol. s r. o./NOVA/porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb./Televizní noviny, resp. reportáž o zrušení traumacentra v Brně/4.
prosince 2008/19:30 – po vyjádření
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r. o., pokutu ve výši 300 000,-Kč, neboť
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o zrušení traumacentra v Brně,
dne 4. prosince 2008 od 19:30 hodin na programu NOVA, se dopustil porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. tím, že problematiku odvolání ředitele brněnské úrazové
nemocnice divákům zprostředkoval jednostranně a zaujatě, čímž porušil zásady
objektivity a vyváženosti. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
9-0-2
4. 2009/427/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Střepiny/15.3.2009/21:20 - ohrožení dětí
a mladistvých_po vyjádření
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč , pro
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Střepiny dne 15. března 2009 od 21:20 hodin na programu Nova, zejména realistických
scén jednotlivých způsobů sebepoškozování a poraněných obětí sebepoškozování, se
dopustil 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. 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
7-2-1
5. 2009/709/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Dr. Müller/Müllerovy pastilky/mut
1//1.1.09/20:04:48 - sponzor počasí

- Rada uděluje provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč za
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť reklama Dr. Muller,
produkt Mulllerovy pastilky (sponzor počasí, mutace 1), vysílaná premiérově dne 1.
ledna 2009 v 20:04:48 hod.. na programu Nova, nebyla zřetelně oddělena 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 1000 Kč
8-1-0
6. 2008/986/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/HET/mut 2/2.5.2008/19:42:37 - sponzor
reklamní znělky - 1 200 000Kč, po rozsudku
- Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/986/STU/ČTV a 2008/987/STU/ČTV do
společného řízení
11-0-0
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 1 500 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím z 28 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - HET (mutace 2 a 3) na programu ČT2 v měsíci květnu 2008 - označeného
jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
8-0-1
7. 2008/988/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Panasonic/Viera/mut 3/2.5.2008/20:22:12
- sponzor reklamní znělky - 400 000Kč, po rozsudku
- Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/988/STU/ČTV a 2008/989/STU/ČTV do
společného řízení
10-0-0
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 800 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím z 12 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - PANASONIC, produkt Viera (mutace 3 a 4) na programu ČT2 v měsíci květnu
2008 - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč
8-1-0
8. 2008/990/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/SAPELI/mut 1/9.5.2008/19:54:20 sponzor reklamní znělky - 200 000Kč, po rozsudku
- Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/990-992/STU/ČTV do společného řízení
10-0-0
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 1 300 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím ze 17 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - Sapeli (mutace 1,2 a 3) na programu ČT2 v měsíci květnu 2008 - označeného
jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá

účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
8-1-1
9. 2008/993/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Simply You/Clavin Strong/mut
3/1.5.2008/17:49:55 - sponzor reklamní znělky - 2 500 000Kč, po rozsudku
- Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/993-995/STU/ČTV do společného řízení
11-0-0
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 2 500 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím ze 115 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - SIMPLY YOU, produkt Clavin Strong (mutace 3, 4 a 5) na programu ČT2 a
ČT4 v měsíci květnu 2008 - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo
reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
9-1-1
10. 2008/996/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Vodafone/Jde to i jinak/mut
4/2.5.2008/20:23:31 - sponzor reklamní znělky - 1 200 000Kč, po rozsudku
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 1 200 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím z 12 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - Vodafone, Jde to i jinak (mutace 4) premiérově uvedeného dne 2. května 2008
v 20:23:31 hodin na programu ČT2 a reprízovaného na programech ČT1 a ČT2 v
měsíci květnu 2008 celkem 11x - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo
reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
9-1-1
11. 2008/997/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Vodafone/Jde to i jinak/mut
5/14.5.2008/20:25:04 - sponzor reklamní znělky - 800 000Kč, po rozsudku
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 800 000,- Kč, neboť se
pokračujícím jednáním sestávajícím z 8 skutků spočívajích v odvysílání obchodního
sdělení - Vodafone, Jde to i jinak (mutace 5) premiérově uvedeného dne 14. května
2008 ve 20:25:04 hodin na programu ČT2 a reprízovaného na programech ČT1 a ČT2 v
měsíci květnu 2008 celkem 7x - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo
reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
9-1-0
12.
2009/712/LOJ/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/www.norskamoda.cz/20.1.2009/16:45:01 - sponzor pořadu
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklama
www.norskamoda.cz (sponzor pořadu, mutace 2) s premiérou dne 20. ledna 2009 v
16:45:01 hodin na programu ČT4 Sport, nebyla zřetelně oddělena 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
10-1-0
13. 2009/718/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Sazka Tip/mut 1/24.4.2009/16:09:42 sponzor pořadu
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklama Sazka,
produkt Sazka tip (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou dne 24. dubna 2009 v
16:09:42 hodin na programu ČT2, nebyla zřetelně oddělena 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
10-1-0
14.
2009/717/LOJ/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/CK
Intact
Velké
Meziříčí/16.3.2009/06:10:10 - sponzor pořadu
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklama CK
Intact Velké Meziříčí (sponzor počasí, mutace 1) s premiérou dne 16. března 2009 v
06:10:10 hodin na programu ČT1, nebyla zřetelně oddělena 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
11-0-0
15. 2008/1523/BUR/ČTV: Česká televize/ČT1 – Události, reportáž o jackpotu Sazky; 22.
října 2008/19:00, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjádření
- Rada ukládá provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Události, respektive reportáže o jackpotu Sazky, dne 22. října 2008
od 19:00 hodin na programu ČT1, se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., který ukládá povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
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., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč.
9-2-0
16. 2008/711/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Opavia Diskito/mut
2/3.3.2008/21:20:31 - sponzor reklamní znělky - 100 000Kč, po rozsudku
- Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 1 500 000,- Kč,
neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 32 skutků spočívajích v odvysílání
obchodního sdělení - OPAVIA, produkt Diskito (mutace 2) premiérově uvedeného dne
3. března 2008 ve 21:20:31 hodin na programu Prima televize a reprízovaného tamtéž v
měsíci březnu 2008 celkem 31x - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo
reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
8-2-1
17. 2008/712/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Veselá kráva Mini Babybel/mut
1/1.3.2008/21:07:00 - sponzor reklamní znělky - 100 000Kč, po rozsudku

- Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 2 500 000,- Kč,
neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 108 skutků spočívajích v odvysílání
obchodního sdělení - Veselá kráva, produkt Mini Babybel (mutace 1) premiérově
uvedeného dne 1. března 2008 ve 21:07:00 hodin na programu Prima televize a
reprízovaného tamtéž v měsíci březnu 2008 celkem 107x - označeného jako sponzor
reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
7-2-1
18. 2009/716/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Glaxosmithkline/Alli/mut
1/25.4.09/21:12:38 - sponzor upoutávky
- Rada uděluje provozovateli FTV Prima spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že reklama
Glaxosmithkline, produkt Alli (sponzor upoutávky, mutace 1) vysílaná premiérově 25.
dubna 2009 v 21:12:38 hodin na programu Prima nebyla zřetelně oddělena 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
11-0-0
19. 2009/720/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Heinz Tomato
kechup/mut 1/4.3.09/21:12:47 - sponzor upoutávky
- Rada uděluje provozovateli FTV Prima spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že reklama
Heinz, produkt Tomato ketchup (sponzor upoutávky, mutace 1) odvysílaná premiérově
4. března 2009 ve 21:12:47 hodin na programu Prima nebyla zřetelně oddělena 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
10-0-0
20. 2009/730/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Lacalut Aktiv/mut
1/23.3.09/22:26:49 - sponzor pořadu
- Rada uděluje provozovateli FTV Prima spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,-Kč, pro
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že reklama
Lacalut, produkt Aktiv systém (sponzor pořadu,mutace 1) vysílaná premiérově dne 23.
března 2009 ve 22:36:49 hodin na programu Prima nebyla zřetelně oddělena 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
11-0-0
21. 2009/1034/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ dosud nepřiděleno; řízení o udělení
licence k televiznímu vysílání programu VH 1 Clasic European - 6. října 2009, 15:00 h
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: VH 1 Classic European; územní rozsah vysílání: Rakousko,
Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Lotyšsko, Lucembursko,
Makedonie, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko

11-0-0
22. 2009/1035/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; IČ dosud nepřiděleno; řízení o udělení
licence k televiznímu vysílání programu MTV European šířeného prostřednictvím
družice - ústní jednání 6. října 2009, 15:20 h
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., licnci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: MTV European; územní rozsah vysílání: Ázerbájdžán, Bělorusko,
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kazachstán, Kyrgystán,
Lotyšsko, Litva, Makedonie, Malta, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská
republika, Ukrajina, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun,
Kapverdy, Středoafrická republika, Komory, Kongo, Pobřeží Slonoviny, Kongo
(Brazzaville), Demokratická republika Kongo (Zaire), Rovníková Guinea, Eritrea,
Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauricius, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Réunion, Rwanda, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Jihoafrická republika, Svatá Helena,
Svazijsko, Tanzanie, Zanzibar, Gambie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe
11-0-0
23. 2009/1037/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./IČ dosud nepřiděleno - řízení o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu VH 1 European šířeného
prostřednictvím družice - ústní jednání dne 6. října 2009 v 15:40 hodin
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu VH 1
European; územní rozsah vysílání: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Izrael, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Makedonie, Malta, Afghánistán, Alžírsko, Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt,
Irán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Mauretánie, Maroko, Omán,
Palistina/Západní břeh, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, Sýrie, Tunisko,
Spojené arabské emiráty, Jemen, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, Norsko,
Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Turecko, Ukrajina, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická
republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe
11-0-0
24. 2009/1038/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./IČ dosud nepřiděleno - řízení o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon European
prostřednictvím družice - ústní jednání dne 6. října 2009 v 16:00 hodin
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu:
Nickelodeon European; územní rozsah vysílání: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Česká
republika, Estonsko, Island, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Moldávie, Slovenská republika, Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe
10-0-1
25. 2009/1027/KOZ/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. - převzaté vysílání
prostřednictvím vysílačů - Žádost o změnu údajů uvedených v přihlášce k registraci registrace nových programů
- Rada registruje provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s.r.o., IČ: 48394866, změnu v
přihlášce k registraci dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a to změnu
programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý program: TV PUBLIC
11-0-0

26. 2009/963/kuc/Tra: TradeTec, a.s. – převzaté vysílání prostřednictvím družice –
změna programové nabídky – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli TradeTec, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté
české televizní programy : Nova Cinema, Televize Barrandov, SPORT 5 a LEO TV
(časový rozsah vysílání : 22.00 hod. – 06.00 hod.) a zahraniční televizní programy:
Sport1, Disney Channel, National Geographic Channel a Nat Geo Wild (Europe)
11-0-0
27. 2009/895/kuc/Syc: SychrovNET s.r.o.; Zahájení řízení pro možné porušení zákona,
spočívající v provozování neoprávněného vysílání
- Rada zahajuje se společností SychrovNET s.r.o. správní řízení z moci úřední podle §
60 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ji, aby navrhla a předložila důkazy na
podporu svých tvrzení ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
10-0-0
28. 2009/723/FIA/BKS: BKS Capital Partners a.s. - převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – fúze a následný zánik společností,
oznámení změn – informace
- Rada se seznámila se změnou skutečností v přihlášce o registraci spočívající v
navýšení základního kapitálu a ve změně seznamu akcionářů v důsledku fůze
11-0-0
- Rada se seznámila se skutečností, že fúzi zanikla licence společnosti KELI a..s. a
registrace společnostem K + K cable s.r.o. a KELI a.s.
12-0-0
29. 1040(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
12-0-0
30. 1042(2009): Informace o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
- Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ.
12-0-0
31. 1050(2009): Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového
vysílání – podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada se seznámila s podnětem posluchače týkající se vysílání Českého rozhlasu 1Radiožurnálu o návštěvě papeže a s podnětem posluchače týkající se odvysílání skryté
reklamy na programu EVROPA 2 provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. dne 23. září
2009
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu
EVROPA 2 v pořadu Ranní show odvysílal dne 23. září 2009 v čase 06:48:14 hodin
skrytou reklamu na firmu 4U STORE a džíny SCOTCH & SODA, které tato firma nabízí
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu
EVROPA 2 v pořadu Ranní show odvysílal dne 23. září 2009 v čase 08:20:49 hodin
skrytou reklamu na firmu Top Moravia Q
12-0-0
32. 2009/1045/CUN/PRV: První rozhlasová s.r.o.; žádost o ukončení přebírání
programu

- Rada uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o. souhlas se změnou skutečností
obsažených v žádosti o licenci podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb,
spočívající v ukončení přejímání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY v čase 06:00
- 22:00 hod
12-0-0
33. 0885(2009): Stanice O, a.s.; Analýza kontinuálního záznamu programu O (óčko) v
období 16.-17. srpna 2009
- Rada shledala, že provozovatel Stanice O, a.s. odvysílal pořady a upoutávky na
programu O ("Óčko") dne 17. srpna 2009 v úseku 15:00-20:00 hodin v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb. a licencí
12-0-0
34. 1048(2009): SATER v.o.s./Analýza vysílání informačních kanálů tohoto
provozovatele v období od 10. do 16. srpna 2009
- Rada vydává provozovateli SATER, v.o.s. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm.
p) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že neoznámil Radě, že došlo k
technickým překážkám, které mu brání ve vysílání programu KT Jaroměř v období od
10. do 16. srpna 2009
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem SATER, v.o.s. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit
tím, že nepožádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání programu KT
Dobruška v období od 10. do 16. srpna 2009
12-0-0
35. 1018(2009): Zpráva o kontrole reklam, sponzorských vzkazů a teleshoppingu červenec 2009
- Rada se seznámila s interní zprávou o reklamě, sponzorských vzkazech a
teleshoppingu za měsíc červenec 2009
12-0-0
36. 1020(2009): teleshopping v reklamních blocích
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 38) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 11:51:11
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 39) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 ve 12:22:35
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 40) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 ve 12:50:59
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 41) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 15:22:37

hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 42) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 15:57:37
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 43) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 16:19:54
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 44) s premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 16:51:31
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 45) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 v 06:49:34
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 46) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 v 17:54:25
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 47) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 ve 22:17:55
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 48) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 ve 22:51:53
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 49) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 ve 23:23:27
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0

- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 50) s premiérou vysílání dne 5. června 2009 ve 23:53:49
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
11-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 51) s premiérou vysílání dne 6. června 2009 v 00:21:23
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 52) s premiérou vysílání dne 3. července 2009 v 16:48:35
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 53) s premiérou vysílání dne 3. července 2009 ve 22:51:30
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 54) s premiérou vysílání dne 4. července 2009 v 00:21:30
hod. na programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. upozornění na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový
spot Kosmodisk Classic Active (mutace 1) s premiérou vysílání dne 29. července 2009
v 11:54:50 hod. na programu Z1 nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl
označen jako "reklama"
12-0-0
- Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. upozornění na porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový
spot AB Rocket (mutace 1) s premiérou vysílání dne 29. července 2009 ve 13:54:35
hod. na programu Z1 nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
12-0-0
37. 1023(2009): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysílání
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 14. až 25. září 2009: Česká televize/ČT2 – Tahače 2009 –
Barcelona a Nürburgring, 21. září 2009 v 16:45 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize –
Taková rodinná romance, 20. září 2009 ve 14:30 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize
– Ano, šéfe!, 22. září 2009 ve 21.20 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – skupina podání k
pořadu Česko Slovenská SuperStar, zejména k pokračováním ze 13., 14., 20. a 21. září
2009, vesměs od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Biblická pátrání (1/17) Bible 5. září
2009 v 8:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Pop Corn TV, 25. září 2009 v 11:24

hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklamní spot na žvýkačky Orbit bez
specifikace programu a času vysílání; Různí provozovatelé/různé programy – reklamní
spoty propagující poker, bez specifikace programu a času vysílání; Česká
televize/všechny programy – stejný přístup kandidujících subjektů na obrazovku, bez
vztahu ke konkrétnímu pořadu; CET 21 spol. s r. o./Nova a Nova Cinema – reklama na
okna Vekra, vysílání od 3. září 2009.
12-0-0
- Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm.
j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Tahače 2009 – Barcelona a
Nürburgring dne 21. září 2009 od 16:45 hodin na programu ČT2 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.
12-0-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Taková rodinná romance
dne 20. září 2009 ve 14:30 hodin na programu Prima televize 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.
12-0-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ano, šéfe! dne 22. září
2009 ve 21:20 hodin na programu Prima televize 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.
12-0-0
38. 2009/916/vhu/Prv: První zpravodajská, a.s.; Z1/vysílání prostřednictvím DVBT/změna LP/změna programového schématu
- Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o kompenzační licenci k celoplošnému zemskému digitálnímu
televiznímu vysílání programu Z1, spočívající ve změně programového schématu v
souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
39. 2009/1041/vhu/Prv: První zpravodajská, a.s.; Z1/vysílání prostřednictvím družice a
kabelových systémů/změna LP/změna programového schématu
- Rada vydává provozovateli První zpravodajská a.s. souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování programu Z1 prostřednictvím družice a
kabelových systémů, spočívající ve změně programového schématu v souladu s § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
40. 2009/1039/FOL/BRO: BROAD ROAD a.s.; změna označení (názvu) programu a
zrušení souhlasu se zařazením převzatého vysílání
- Rada vydává provozovateli, BROAD ROAD a.s., souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající ve změně označení názvu programu z TV Metropol na TV Praha 11 a ve
změně vysílacího schématu vyřazením převzatého vysílání programu O z programu TV
Metropol v maximálním časovém rozsahu od 22.00 do 8.00 hodin

12-0-0
41. 2009/945/FOL/MET: METEOPRESS, spol. s r.o.; neposkytnutí záznamu z časového
období 7.–9. června 2009_reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání, METEOPRESS, spol. s r.o., na
upozornění na porušení zákona neposkytnutím záznamu z časového období 7.–9.
června 2009, která byla Radě doručena dne 24. 9. 2009
12-0-0
42.
2006/422/had/CET:
CET
21
spol.
s
r.o.;
Nova/reklama
TV
Max/Alien/13.5.2006/08:23:59 - 100 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 20/2009 ze dne
16. zaří 2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty ve výši 100 000,Kč společnosti CET 21 spol. s r. o. za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., k němuž mělo dojít odvysíláním reklamy na časopis TV MAX na
programu Nova ve dnech 13. až 17. 5. 2006
12-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g), kterého se měl dopustit tím, že ve dnech 13. až
17. 5. 2006 odvysílal na programu Nova reklamu na časopis TV Max, která mohla svým
obsahem ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, neboť odpadl
důvod pro vedení správního řízení
10-0-1
43. 2007/718/had/DEL: Delpharmea Nutraceuticals, a.s.; CEM-M complete/mut
3/19.2.2007/Prima televize - zřetelný text - 100 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 7 Ca 302/2008, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s.
pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy
na přípravek CEM-M complete (mutace 3) premiérově 19. února 2007 na programu
Prima televize
12-0-0
- Rada zastavuje správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené
pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-M complete (mutace 3) premiérově dne 19.
února 2007 na programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení řízení
10-0-1
44. 2007/732/had/DEL: Delpharmea Nutraceuticals, a.s.; CEM-M zdraví ženy/mut
8/7.2.2007/Nova - přisuzování léčebných vlastností - 100 000Kč-po rozhodnutí MS v
Praze
- Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 7 Ca 303/2008, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s.
pro porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 8) premiérově dne 7. 2.
2007 na programu Nova
12-0-0
- Rada zastavuje správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené
pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb, ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 8) premiérově dne 7. 2.
2007 na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
pro vedení řízení
11-0-1

45. 2008/614/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Nejúžasnější videa světa
II/16.3.2008/14:20 - 200 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 125/2009 - 54,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/614/vos/FTV ze dne 18. 2. 2009,
jímž byla provozovateli uložena pokuta 200 000 Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března
2008 od 14:20 hodin na programu Prima televize
12-0-0
- Rada podává proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 125/2009 - 54,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/614/vos/FTV ze dne 18. 2. 2009 a
věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení, kasační stížnost.
10-0-1
46. 2008/618/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Myšlenky zločince/26.3.2008/16.40
- 100 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2009, č. j. 8
Ca 105/2009-63, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. 2. 2009, sp. zn.
2008/618/vos/FTV, jímž byla účastníku řízení uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
47. 1049(2009): Plán dokazování - projekce záznamů na 18. zasedání Rady
- Rada schvaluje plán dokazování, zpracovaný pro interní potřeby Rady
12-0-0
48. 1043(2009): materiál pro vnitřní potřebu Rady - určování okruhu účastníků
správního řízení o změně licence
- Rada se seznámila s předloženým interním materiálem
12-0-0
49. 1044(2009): materiál pro vnitřní potřebu Rady - problematika programových sítí
- Rada se seznámila s předloženým interním materiálem
12-0-0
50. 1060(2009): Zpráva ze služební cesty do Bratislavy a Budapešti
- Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Bratislavy a Budapešti
11-0-0
- Rada pověřuje jednáním ve věci uzavření Dohody o spolupráci předsedkyni JUDr.
Kateřinu Kalistovou
11-0-0
51. 2008/934/zab: Informace o rozsudku MS v Praze ze dne 30. září 2009, č.j.11 Ca
48/2009-44, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti RADIO BONTON a.s. proti
rozhodnutí Rady č.j. koz 516/09, ze dne 16. prosince 2008, o udělení licence
společnosti Route Radio, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
Dálnice s využitím souboru technických parametrů Jihlava-Rudný 99,4 MHz/0,8 kW
- Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 30. září 2009, č.j.11 Ca 48/200944, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti RADIO BONTON a.s. proti rozhodnutí
Rady č.j. koz 516/09, ze dne 16. prosince 2008, o udělení licence společnosti Route
Radio, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice s využitím
souboru technických parametrů Jihlava-Rudný 99,4 MHz/0,8 kW
10-0-0
52. 2007/828/had/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Dobré ráno/Nový trend-kurzy
vaření/21.9.2007/06:51:27 - 50 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze

- Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č.j. 10 Ca 124/2009, kterým byla
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. had/1191/09, jímž byla udělena pokuta 50
000,- Kč provozovateli Česká televize za odvysílání pořadu Dobré ráno dne 21. září
2007 na programu ČT 1, čímž došlo k porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., neboť součástí pořadu byl i rozhovor s aktéry pořadu „Kluci v akci“, který
byl skrytou reklamou.
11-0-0
53.
2008/636/HOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/(Ne)snesitelná
lehkost
Stodolní/9.1.2008/09:50 - 400 000Kč
- Rada uděluje provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 400 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. ledna 2008 od 9:50 hodin na
programu ČT1, který obsahoval záběry aplikace omamných a psychotropních látek a
scény se sexuálním podtextem, se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., který ukládá povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 hodin do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí nebo mladistvých. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1.000,-Kč.
8-2-1
54. Rpo/217/05: CET 21 spol. s r.o. Rpo/217/05 - 5 Ca 104/2008 - Nova/Big
Brother/4.11.2005/17:20-18:15 - 2 500 000Kč Rpo/110/05 - 5 Ca 17/2008 - Nova/Big
Brother/28.08.-01.09.2005 - 400 000Kč Rpo/133/05 - 5 Ca 19/2009 - Nova/Big
Brother/28.9.2005/20:00-21:20 - 200 000Kč Rpo/131/05 - 5 Ca 18/2009 - Nova/Big
Brother/26.9.2005/17:20-18:15 - 250 000Kč Rpo/177/05 - 5 Ca 102/2008 - Nova/Big
Brother/21.10.2005/17:20-18:15 - 900 000Kč Rpo/178/05 - 5 Ca 103/2008 - Nova/Big
Brother/24.10.2005/17:20-18:15 - 300 000Kč
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/217/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 4. listopadu 2005
na programu NOVA
10-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/110/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 28. srpna – 1.
září 2005 na programu NOVA
9-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/133/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 28. září 2005 na
programu NOVA
10-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/131/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 26. září 2005 na
programu NOVA, a tím odpadl důvod správního řízení
9-0-1
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/177/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 21. října 2005 na
programu NOVA
10-0-1

- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o správní řízení sp. zn.
Rpo/178/05 zahájené z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 24. října 2005 na
programu NOVA
9-0-1
- Rada bere na vědomí rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2009, čj: 5
Ca 104/2008, čj: 5 Ca 17/2008, čj: 5 Ca 19/2009, čj: 5 Ca 18/2009, čj: 5 Ca 102/2008,
čj: 5 Ca 103/2008, kterými byly zrušeny rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, sp. zn. Rpo/217/05, Rpo/110/05, Rpo/133/05, Rpo/131/05, Rpo/177/05 a
Rpo/178/05, jimiž byly uloženy sankce za odvysílání pořadů Big Brother ve dnech
28.08.-01.09.2005, 26.9.2005, 21.10.2005, 24.10.2005, 28.9.2005 a 4.11.2005, v
celkové výši 4 550 000Kč.
11-0-0
55. 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 Městského soudu v Praze sp.zn.: 10 Ca 127/200934, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j.: 1174/09 o uložení pokuty provozovateli FTV
Prima spol. s r. o. pro porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že odvysílal označení sponzora CORNY (mut. 1) dne 15. 4 . 2008 ve 21:12:38
hodin na programu Prima televize, jež neidentifikovalo sponzora, a vrátil věc k dalšímu
řízení
11-0-0
- Rada podává kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn.: 10 Ca
127/2009-34, jímž bylo zrušeno rozhodnutí č.j. 1174/09 o uložení pokuty ve výši 50
000,- Kč provozovateli FTV Prima spol. s r. o. pro porušení § 53 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora CORNY (mut. 1) dne
15. 4. 2008 ve 21:12:38 hodin na programu Prima televize, jež neidentifikovalo
sponzora
10-0-1
ověřovatel:
P. Bartoš

