Zápis z 21. zasedání, konaného ve dne 15. 11. 2011
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Kostrhun, Bouška, Rozehnal, Bezouška, Krejčí,
Jehlička, Pejřil, Ondrová
Omluveni: Matulka
Ověřovatel: Hrubá

1. Schválení programu 21. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2011/485/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitradio Orion Morava - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště Nový Jičín
95,9 MHz / 100 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Orion Morava ( licence č.j. Ru/57/99),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Nový Jičín 95,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2,
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio
Orion Morava ( licence č.j. Ru/57/99) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Nový
Jičín 95,9 MHz / 100 W z souřadnice WGS 84: 18E0012 / 49N3550 na souřadnice WGS
84: 18E0003 / 49N3539
10-0-0
3. 2011/476/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště Kutná Hora 106,6 MHz
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio ( licence č.j. Ru/99/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
změně stanoviště kmitočtu Kutná Hora Kaňk 106,6 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2,
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Fajn
Radio ( licence č.j. Ru/99/01) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Kutná Hora
Kaňk 106,6 MHz / 1 kW z souřadnice WGS 84: 15E2655 / 50N0137 na souřadnice
WGS 84: 15E2712 / 50N0138
10-0-0
4. 2011/482/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn North Music - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště Děčín 89,3 MHz / 50 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn North Music ( licence č.j. Ru/102/01),

spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Děčín 89,3 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2,
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Fajn
North Music ( licence č.j. Ru/102/01) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Děčín
89,3 MHz / 50 W z souřadnice WGS 84: 14E1343 / 50N4527 na souřadnice WGS 84:
14E1333 / 50N4517
11-0-0
5. 2011/483/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Magic - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště Náchod 92,8 MHz / 1
kW
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic ( licence č.j. Ru/282/00), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
změně stanoviště kmitočtu Náchod 92,8 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic (
licence č.j. Ru/282/00) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Náchod 92,8 MHz / 1
kW z souřadnice WGS 84: 16E1301 / 50N2358 na souřadnice WGS 84: 16E1127 /
50N2404
11-0-0
6. 2011/897/STR/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. ; žádost o udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, sídlem Koperníkova
794/6 Praha 2 PSČ 120 00, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Orion se
souborem technických parametrů Jeseník 88,1 MHz / 10 kW; Opava 88,6 MHz / 0,5 kW;
Ostrava 96,4 MHz / 4 kW; Třinec 98,7 MHz / 1 kW; Valašské Meziříčí 103,9 MHz / 10
kW na dobu do 10. října 2025.
11-0-0
7. 0967(2011): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stíţností posluchače na programovou skladbu programů ČRo 1
- Radioţurnál a ČRo 2 - Praha a na nepoměr hlasitosti mluveného slova oproti hudbě;
Rada se seznámila se stíţností posluchače na absenci vysílání provozovatele
NONSTOP, s.r.o. programu RÁDIA KROKODÝL na kmitočtech Ţďár nad Sázavou 96,0
MHz / 0,2 kW a Jihlava 102,3 MHz / 0,2 kW; Rada se seznámila se stíţností na
nevyváţené zpravodajství odvysílané dne dne 25. října 2011 v 17:30 hodin na
programu ČRo 1 - Radioţurnál; Rada se seznámila se stíţností posluchače na pořad
"Dobré ráno, Praho!" odvysílaný dne 27. října 2011 v čase od 8:30 do 8:50 hodin na
programu CITY 93,7 FM.
11-0-0
8. 0962(2011): Gama media s.r.o., Gama Rádio; 23. září 2011, 00:00-24:00 hodin,
analýza
- Provozovatel Gama media, s.r.o. vysílal v analyzovaném dnu 23. září 2011 od 00:00
do 24:00 hodin na programu Gama Rádio v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
11-0-0

9. 0963(2011): Různí provozovatelé;
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
FAJRONT BS, s.r.o. (program Radio Hey; 94,7 MHz Ostrava) dne 23. října 2011,
HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz Ostrava) dne dne 23. října 2011,
JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS – FM; 92,8 MHz Ostrava) dne dne 23.
října 2011, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 92,8 MHz Ostrava) dne dne
23. října 2011, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; 96,4 MHz Ostrava) dne
23. října 2011, RADIO MORAVA s. r. o. (program Kiss Morava; 89,8 MHz Ostrava) dne
dne 23. října 2011 a EVROPA 2, spol. s r.o. (Rádio Evropa 2 – Morava; 97,7 MHz
Ostrava) dne dne 23. října 2011
11-0-0
10. 2010/1374/zab/Ele: Eleanes s.r.o. / Rádio Valašsko - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - potvrzení o výši výkonu vysílače Valašské Meziříčí 95,3
MHz / 158 W
- Rada se seznámila s informací týkající se výkonu vysílače Valašské Meziříčí M3 95,3
MHz, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38, ERPmax 158 W provozovatele Eleanes
s.r.o. IČ: 27804208 se sídlem Svárov 1389, 755 01 Vsetín
11-0-0
11. 2009/1219/VAL/Čes: Český rozhlas ; Čro 2 - Praha/Dobré jitro/w.lekarnadrmario.cz/3.9.2009/06:45 - skrytá reklama - 25 000Kč_rozsudek NSS na vědomí
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011,
č. j.: 6 As 23/2011 – 48, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
15. září 2010, č. j. 9 A 64/2010 – 27, jímţ byla zamítnuta ţaloba Českého rozhlasu proti
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 16. února 2010 sp.zn.:
2009/1219/VAL/Čes, č.j.: VAL/879/2010, kterým byla provozovateli uloţena pokuta ve
výši 25.000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g) zák. č. 231/2001Sb., za jednání
spočívající v tom, ţe dne 23. září 2009 v čase 06:45 hod. na programu Český rozhlas 2
– Praha v pořadu Dobré jitro odvysílal skrytou reklamu na internetovou lékárnu
www.lekarna-drmario.cz.
10-0-0
12. 2011/92/zab: Český telekomunikační úřad - informace o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby
11-0-0
13. 0964(2011): KABEL OSTROV, s.r.o./TV Ostrov - televizní vysílání a převzaté
vysílání prostřednictvím kabelových systémů- změna dozorčí rady - a) na vědomí; b)
upozornění na porušení zákona
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence Ru/80/03) a § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. (registrace Rg/4/97) seznámila s oznámením provozovatele
KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, sídlo Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01,
spočívajícím ve změně sloţení dozorčí rady na předseda Ing. Jan Blaţek, CSc. a
členové Jan Ţelezný a Ing. Václav Hanzl ; dle podání č.j. 8334
11-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, sídlo Ostrov,
Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení
§ 21 odst. 2 zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe neoznámil změnu dozorčí
rady na předseda Ing. Jan Blaţek, CSc. a členové Jan Ţelezný a Ing. Václav Hanzl do
30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku (licence Ru/80/03) a § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe neoznámil změnu dozorčí rady na
předseda Ing. Jan Blaţek, CSc. a členové Jan Ţelezný a Ing. Václav Hanzl ve lhůtě do

15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo (registrace Rg/4/97) a stanovuje lhůtu k
nápravě a to 15 dnů ode dne doručení upozornění; dle podání č.j. 8334
11-0-0
14. 0949(2011): SATT a.s./TELEVIZE VYSOČINA - a) televizní vysílání - změna
představenstva a dozorčí rady - na vědomí; změna stanov - upozornění na porušení
zákona; b) převzaté vysílání - změna představenstva, dozorčí rady a stanov upozornění na porušení zákona
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele SATT a.s., IČ 60749105, sídlo Ţďár nad Sázavou, Okruţní 11, PSČ 591
01 (licence Ru/231/02), spočívajícím ve změně sloţení představenstva na předseda
Mgr. Jaromír Brychta, místopředseda Ing. Ivana Lisnerová, členové Ing. Josef Ţák,
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný a ve sloţení dozorčí rady na členové: Ing.
Petr Stoček, Jaroslav Bukáček, Martin Bystroň, Ladislav Drdla, Zdeněk Horák, Rostislav
Dvořák, František Eichler, Ing. Radovan Necid, Josef Brůna ; dle podání č.j. 8095
11-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele SATT a.s., IČ 60749105, sídlo Ţďár nad Sázavou,
Okruţní 11, PSČ 591 01, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu
předem o souhlas se změnou stanov (licence Ru/231/02) a § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. za neoznámení změn představenstva, dozorčí rady a stanov ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (registrace Rg/10/96), a stanovuje lhůtu k
nápravě a to 15 dnů ode dne doručení upozornění (dle podání č.j. 8095).
11-0-0
15. 0965(2011): KABEL OSTROV, s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky dle § 29
odst. 3 zákona č. 231/201 Sb.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08
834, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/4/97
ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření
o převzaté televizní programy: a) český: FASHION TV; b) zahraniční : JOJ, JOJ PLUS a
TV DOMA, v rozsahu dle podání ze dne 1. listopadu 2011, č.j. 8469.
11-0-0
16. 0958(2011): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 9 oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0
17. 0961(2011): FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů/Prima televize; Oznámení - plánované ukončení vysílání podle licencí č.
010/1992 a č. 012/94
- Rada se seznámila s dopisem provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, o
plánovaném ukončení vysílání programu Prima televize na základě licencí č. 010/92 a
č. 012/94
11-0-0
18. 0971(2011): Český telekomunikační úřad - vyhodnocení průběhu přechodu ATV na
DTV v České republice - zpráva č. 7 k 30.09.2011
- Rada se seznámila s vyhodnocením průběhu přechodu ATV na DTV v České
republice k 30.09.2011
11-0-0

19. 0935(2011): TPMC s.r.o.; Analýza zapůjčeného záznamu programu STIL ze dne
30.9.2011 od 12:00 hodin do 24:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TPMC s.r.o., sídlem
Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň, IČ: 26341131, na porušení licenčních podmínek, kterého
se dopustil tím, ţe dne 30. září 2011 odvysílal na programu STIL pravidelný rotující blok
vysílání, který neodpovídal programovému schématu uvedenému v licenčních
podmínkách, neboť neobsahoval sekci s názvem Interaktivní formáty. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dní od doručení tohoto upozornění.
11-0-0
20. 0926(2011): KABEL OSTROV, s.r.o.; Analýza vysílání programu TV Ostrov v období
1.-23. září 2011.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o. (IČ:
63508834, sídlo: Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov) na porušení § 53 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe vysílal na programu TV Ostrov v rámci
audiovizuálního programového bloku v týdnu od 1. září 2011 sponzorský vzkaz
„Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizáţistka Martina Kosová a obléká prodejna
Jeans shop“, a v rámci audiovizuálních programových bloků v týdnech od 8., 15. a 22.
září 2011 sponzorský vzkaz „Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizáţistka
Martina Kosová“, čímţ se dopustil porušení zákazu sponzorovat zpravodajské a
politicko-publicitsické pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o. (IČ:
63508834, sídlo: Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov) na porušení § 53 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe vysílal na programu TV Ostrov v
rámci audiovizuálního programového bloku v týdnu od 1. září 2011 sponzorovaný pořad
Tipy, triky, trendy, v němţ byly zvláště zmiňovány sluţby sponzorů pořadu způsobem
plnícím propagační účel. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o. (IČ:
63508834, sídlo: Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov) na porušení § 48 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe vysílal na programu TV Ostrov v
rámci audiovizuálního programového bloku v týdnu od 1. září 2011 sponzorský vzkaz k
pořadu Tipy, triky, trendy, v němţ figurovala moderátorka zpravodajství programu TV
Ostrov. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
21. 0957(2011): CMS TV Horák Petr; Analýza vysílání programu CMS TV ve dnech 28.30. září 2011.

- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu CMS TV provozovatele Petra
Horáka (IČ: 13175378, sídlo: Purkyňova 2117/25, 568 02 Svitavy – Předměstí) z období
od 28. do 30. září 2011.
11-0-0
22. 0876(2011): Screening září 2011
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období září 2011, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Česká televize/ČT1 1. 9.
2011 18:00:00 - 24:00:00, 2. 9. 2011 18:00:00 - 24:00:00, 3. 9. 2011 18:00:00 24:00:00, 4. 9. 2011 18:00:00 - 24:00:00, 5. 9. 2011 18:00:00 - 24:00:00, 6. 9. 2011
18:00:00 - 24:00:00, 7. 9. 2011 18:00:00 - 24:00:00, 15. 9. 2011 14:00:00 - 24:00:00;
CET 21 spol. s r.o./Nova 1. 9. 2011 15:00:00 - 23:00:00, 4. 9. 2011 13:00:00 - 22:00:00;
FTV Prima, spol. s r.o./Prima love 1. 9. 2011 08:00:00 - 18:00:00; CET 21 spol. s
r.o./Nova Cinema 2. 9. 2011 18:00:00 - 24:00:00; Česká televize/ČT4 - Sport 3. 9. 2011
14:00:00 - 22:00:00, 21. 9. 2011 18:00:00 - 00:00:00, 22. 9. 2011 18:00:00 - 00:00:00;
SAT Plus, s.r.o./FUN 1 5. 9. 2011 00:00:00 - 20:00:00; SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS
7. 9. 2011 00:00:00 - 20:00:00; Stanice O, a.s./O (Óčko) 8. 9. 2011 12:00:00 - 24:00:00,
16. 9. 2011 00:00:00 - 12:00:00; Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 12.
9. 2011 12:00:00 - 24:00:00; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 13. 9.
2011 13:00:00 - 18:00:00; CET 21 spol. s r.o./Nova sport 20. 9. 2011 18:00:00 00:00:00.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Láska
a sex, dne 2. září 2011 od 18:24 hodin na programu Nova Cinema, jenţ obsahoval
vulgarismy „děvka“ (00:15:22 od začátku pořadu), „sráč“ (00:18:31), „zasraný“
(00:18:37), „do hajzlu“ (00:18:40 a 00:49:08), "kurva" (00:18:45, 00:53:40 a 00:53:45),
„šukat“ (00:49:27, 01:11:06 a 01:11:11), šlapka (00:50:12) a "hajzl" (01:10:51), 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 do 6.00 druhého dne.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříţeneckého náměstí 322, Praha 5, PSČ 152 00, na
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť oznámení o
sponzorování programu produktem Mamavit, odvysílané dne 30. září 2011 v 14:47:03
hodin na programu Televize Barrandov, působilo jako zakončení upoutávky na pořad
Máme dítě, čímţ byla porušena povinnost nevysílat oznámení o sponzorování
programu v upoutávkách na pořad. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ

45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001, neboť neoznačil pořad Babicovy dobroty, vysílaný dne 4.
září 2011 od 17:35 hodin na programu Nova, jako pořad obsahující umístění produktu.
V pořadu byly umístěny produkty a jasně čitelné logo firmy Ballarini. Rada stanovuje
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ
26058952, sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2011 Sb., neboť dne 5. září 2011 v čase od 4:02:33 hodin do
4:14:16 hodin neuvedl kontinuálně ve vysílání programu FUN 1 označení televizního
programu, čímţ porušil povinnost uvádět označení televizního programu v televizním
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje provozovateli
lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
provozovatele provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha
8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ 48115908, o podání vysvětlení, jakou část vysílání
představuje (v případě, ţe se jedná o obchodní sdělení téţ o specifikaci jeho typu)
obrazová sekvence týkající se předávání ceny výherkyni soutěţe „Lovte výhry“,
odvysílaná dne 1. září 2011 od 10:13:34 do 10:14:28 hodin na programu Prima love.
11-0-0
23. 0972(2011): Souhrn diváckých podání týkajících se televizního vysílání,
doručených v období od 25. října do 7. listopadu 2011
- Rada se seznámila s těmito podněty týkajícími se televizního vysílání, zaslanými v
období od 25. října do 7. listopadu 2011, a týkajícími se těchto pořadů a dalších prvků:
FTV Prima,Prima televize; Krimi plus ze dne 28.10.2011, 19:35 hodin - Česká televize,
ČT1; Sráči, dne 6.11. od 20:00 hodin - Nespecifikovaný provozovatel; reklama ČEZ na
produkt Plyn Praktik - Česká televize, ČT2; Nedej se, dne 23.10.2011 od 11:35 hodin FTV Prima, Prima televize; upoutávka na seriál Vteřiny před vraţdou dne 28. 10. 2011 Česká televize, ČT1; Máte slovo ze dne 27.10.2011, 21:30 hodin - Různí provozovatelé;
reklamní spot SAZKA s J.Jágrem - Barrandov Televizní Studio,Televize Barrandov;
EZO.TV ze dne 26.8.2011 - Různí provozovatelé; reklama na produkt Kofola bylinková Česká televize,ČT1; Rybí legendy Jakuba Vágnera - CET 21,Nova; Ţeny v pokušení,
dne 3.11.2011 od 20:00 hodin - Česká televize,ČT4; reklama Clavin - Nespecifikovaný
provozovatel; reklama Mucosolvan - Česká televize, ČT24; nespecifikované informace o
Izraeli - Česká televize, ČT1; Události dne 2.11. 2011 od 19:00 hodin - Nespecifikovaný
provozovatel; výskyt údajně klamavých reklam - Česká televize,ČT1; Události ze dnů 2.
5. a 25. 10. 2011 - CET 21,Nova; Ulice dne 31. 10 .2011 od 18:35 hodin -Barrandov
Televizní Studio,Televize Barrandov; pořad Animáček - Česká televize,ČT1; Sama
doma, 7.11. 2011 od 12:30 hodin - Česká televize,ČT1; Události v regionech, 18. 7.
2011od 18:00 hodin - Česká televize, ČT1; Reportéři ČT, dne 10. 10. 2011 od 21:35
hodin - Česká televize, ČT1; Souboj seriálů, dne 5. 11. od 20:00 hodin Nespecifikovaný provozovatel; reklama firmy Vodafone - Různí provozovatelé; obecný
nesouhlas s reklamou v televizním vysílání - FTV Prima, Prima televize, po skončení
pořadu Prostřeno zablokoval provozovatel diskuzi na svých webových stránkách Různí provozovatelé, názory na kampaň Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Česká televize;ČT24; vysílání zpravodajského programu ČT24, který dle názoru

pisatele věnoval neadekvátní časový prostor sněmům dvou politických stran, TOP 09 a
ODS (toto téma bude zpracováno jako samostatná analýza na následující zasedání
Rady) - FTV Prima, Prima COOL;Za kačku svlíkačku 30. 10. 2011, záznam byl vyţádán
od provozovatele, analýza bude součástí Souhrnu podání na příštím zasedání Rady CET 21, nova.cz; mnoţství reklam vloţených do videí umístěných v audiovizuální
mediální sluţbě na vyţádání.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem 18000 Praha 8 - Libeň, Na Ţertvách 24/132, na porušení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi plus dne 28. října 2011
od 19:35 hodin na programu Prima televize, respektive reportáţe o rodině Mlčochových,
se dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů a oddělovat názory a hodnotící komentáře od informací
zpravodajského charakteru. V reportáţi došlo k negativnímu hodnocení rodiny, která
vyznává alternativní způsob ţivota, aniţ by byl zástupcům rodiny dán prostor k
vyjádření. Byla pronesena řada pejorativně laděných hodnotících komentářů, aniţ by
byla jejich skutková podstata zaloţena na prokazatelných faktech. Hodnocení současné
situace rodiny je zaloţeno na reportáţi 9 let staré. Ačkoli není nijak doloţeno, ţe by
komplikace ohledně léčby jednoho z dětí vznikla vinou rodiny, ze způsobu zpracování
reportáţe a z pouţitých výrazových prostředků plyne jednoznačný závěr, ţe jde o
důsledek „podivného ţivota“ rodiny. Tento „podivný ţivot“ je dle autorů reportáţe spojen
s atributy jako víra, ţivot mimo civilizaci či domácí vyučování vlastních dětí. Jedná se
zavádějící, neobjektivně zpracovanou reportáţ, v níţ kritika rodiny není zaloţena na
ověřených informacích, ale vychází z obecných předsudků a fobií většinové společnosti
vůči lidem s jakoukoli alternativní ţivotní filozofií. Za závaţné povaţujeme samotné
zařazení reportáţe do pořadu Krimi plus, protoţe jde o kriminalizaci rodiny, v jejímţ
jednání ani samotná reportáţ nic závadného z hlediska zákona neobjevila. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Sráči dne 6. listopadu 2011 od 20:00 hodin na programu
ČT1, který obsahoval vulgarismy (časy od začátku filmu): do prdele 6:19, 6:40 - sere
7:50 21:30 - hovno sere 7:52 - nesrat se 17:50 - kokot 21:50 - ultra kokot 21:54 - do
prdele 31:20, 58:11, 1:26:10 - voţralý prase 58:16 - ty krava 54:20 - ojebaval babu
56:01 - vysere 1:03:51 posrávat - 1:03:54 pochcávat - 1:03:58 - ty sráči 1:05:14, 1:08:20
- sráče 1:05:27 - kurva 1:08:20, 1:26:16. Tím provozovatel porušil povinnost ukládající
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 6.00 hodin druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako orgán dozoru pro oblast regulace
reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá společnost ČEZ, a.s., se
sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO 45274649, o podání vysvětlení dle § 137

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu televizní reklamy deklarující
„ţádné měsíční poplatky“ v případě vyuţívání sluţeb spojených s dodávkou zemního
plynu.
11-0-0
24. 2010/1079/VAL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1,ČT2/Nákup Extra/Frontline
Combo/6.4.2010/17:29:31 - reklama v teleshoppingu - po vyjádření - 2. rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na produkt Frontline combo s premiérou vysílání dne 6. dubna
2010 v čase 17:29:31 hodin na programu ČT1 a se 145 reprízami na programech ČT1 a
ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
11-0-0
25.
2010/1082/VAL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1,ČT2/Nákup
Extra/Fiat
Dobló/19.4.2010/18:26:19 - reklama v teleshoppingu - po vyjádření - 2. rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy FIAT ČR na produkt Fiat Dobló s premiérou vysílání dne 19. dubna
2010 v čase 18:26:19 hodin na programu ČT1 a 63 reprízami na programech ČT1 a
ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
11-0-0
26.
2010/1083/VAL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/Nákup
Extra/Tena
lady/21.4.2010/18:26:25 - reklama v teleshoppingu - po vyjádření - 2. rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na produkt Tena lady s premiérou vysílání dne 21. dubna 2010 v
čase 18:26:25 hodin na programu ČT1 a se 6 reprízami na programech ČT1 a ČT2,
která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
11-0-0

27. 2008/36/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/ALLIANZ/autopojištění/mut 1 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387- v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč po rozsudku MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 A 53/2010–114,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 15. 12. 2009, č.j. 2008/36/vav/FTV, č.j.
2008/37/vav/FTV, č.j. 2008/38/vav/FTV, č.j. 2008/39/vav/FTV, č.j. 2008/40/vav/FTV, č.j.
2008/41/vav/FTV, č.j. 2008/121/vav/FTV, č.j. 2008/122/vav/FTV, č.j. 2008/123/vav/FTV,
č.j. 2008/124/vav/FTV, č.j. 2008/125/vav/FTV, č.j. 2008/126/vav/FTV, č.j.
2008/127/vav/FTV,
č.j.
2008/128/vav/FTV,
č.j.
2008/129/vav/FTV
a
č.j.
2008/130/vav/FTV, jimiţ byly uloţeny pokuty za porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, odvysíláním
obchodních sdělení prezentovaných provozovatelem vysílání jako sponzor reklamní
znělky, přestoţe naplňovala definiční znaky reklamy a jako reklama nebyla ve vysílání
rozeznatelná a řádně oddělená.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt ALLIANZ Pojišťovna, produkt autopojištění (mutace 1),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 15. října 2007 v 20:25:37 hodin na programu
Prima televize a následně v 8 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
- Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 8 A
53/2010–114, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 15. 12. 2009, č.j.
2008/36/vav/FTV, č.j. 2008/37/vav/FTV, č.j. 2008/38/vav/FTV, č.j. 2008/39/vav/FTV, č.j.
2008/40/vav/FTV, č.j. 2008/41/vav/FTV, č.j. 2008/121/vav/FTV, č.j. 2008/122/vav/FTV,
č.j. 2008/123/vav/FTV, č.j. 2008/124/vav/FTV, č.j. 2008/125/vav/FTV, č.j.
2008/126/vav/FTV, č.j. 2008/127/vav/FTV, č.j. 2008/128/vav/FTV, č.j. 2008/129/vav/FTV
a č.j. 2008/130/vav/FTV, jimiţ byly uloţeny pokuty za porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, odvysíláním
obchodních sdělení prezentovaných provozovatelem vysílání jako sponzor reklamní
znělky, přestoţe naplňovala definiční znaky reklamy a jako reklama nebyla ve vysílání
rozeznatelná a řádně oddělená.
11-0-0
28. 2008/37/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Ambi Pur/3volution/mut 1 - sponzor
reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387- v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč - po
rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením

obchodního sdělení na produkt AMBI PUR, produkt 3volution (mutace 1), označeného
účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční znaky reklamy,
do vysílání premiérově dne 16. října 2007 v 20:24:10 hodin na programu Prima televize
a následně v 73 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně odděleno od
ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
pro vedení řízení.
11-0-0
29. 2008/38/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/Expres půjčka/mut
1 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387 - v r.2009 ROZPOJENO - 100
000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Expres půjčka (mutace 1),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 13. října 2007 v 18:26:00 hodin na programu
Prima televize a následně v 4 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
30. 2008/39/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VODAFONE/Sony Ericsson/mut 1 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387- v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 1),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. října 2007 v 20:18:19 hodin na programu
Prima televize a následně v 81 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
31. 2008/40/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VODAFONE/Sony Ericsson/mut 2 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387- v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení

§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 2),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. října 2007 v 20:47:33 hodin na programu
Prima televize a následně v 82 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
32. 2008/41/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/VODAFONE/Sony Ericsson/mut 3 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/387- v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 3),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. října 2007 v 21:30:39 hodin na programu
Prima televize a následně v 82 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
33. 2008/121/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/Hypotéky/mut
3/1.11.2007/18:54:45 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 3),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 18:54:45 hodin na
programu Prima televize a následně v 17 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
34. 2008/122/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/U Servis/mut
4/1.11.2007/21:09:42 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se

sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 4),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 21:09:42 hodin na
programu Prima televize a následně v 25 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
35. 2008/123/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/Hypotéky/mut
5/2.11.2007/21:21:34 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 5),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 2. listopadu 2007 v 21:21:34 hodin na
programu Prima televize a následně v 20 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
36. 2008/124/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/Hypotéky/mut
6/2.11.2007/22:31:25 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 6),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 2. listopadu 2007 v 22:31:25 hodin na
programu Prima televize a následně v 22 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
37. 2008/125/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank/Hypotéky/mut
7/20.11.2007/19:59:40 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsuku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu

2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 7),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 20. listopadu 2007 v 19:59:40 hodin na
programu Prima televize a následně v 1 repríze na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
38. 2008/126/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/sponzor reklamní znělky
Opavia/Diskito/mut 1/20:24:12 - SPOJENO POD 2008/388 - v r.2009 ROZPOJENO - 100
000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt Opavia, produkt Diskito (mutace 1), označeného
účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční znaky reklamy,
do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 20:24:12 hodin na programu Prima
televize a následně v 42 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně odděleno
od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl
důvod pro vedení řízení.
11-0-0
39. 2008/127/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Radox/mut 1/16.11.2007/18:33:58 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč
- po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt Radox (mutace 1), označeného účastníkem řízení jako
sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční znaky reklamy, do vysílání premiérově
dne 16. listopadu 2007 v 18:33:58 hodin na programu Prima televize a následně v 89
reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo zřetelně odděleno od ostatních částí
programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
řízení.
11-0-0
40. 2008/128/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Vodafone/Sony Ericsson/mut 4 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč
- po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004

Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt Vodafone, produkt Sony Ericsson (mutace 4),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 19:16:04 hodin na
programu Prima televize a následně v 82 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
41. 2008/129/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Vodafone/Sony Ericsson/mut 5 sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009 ROZPOJENO - 100 000Kč
- po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt Vodafone, produkt Sony Ericsson (mutace 5),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 20:17:56 hodin na
programu Prima televize a následně v 82 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
42. 2008/130/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Vodafone/Sony Ericsson/mut
6/1.11.2007/20:51:24 - sponzor reklamní znělky - SPOJENO pod 2008/388 - v r.2009
ROZPOJENO - 100 000Kč - po rozsudku MS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., se
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením
obchodního sdělení na produkt Vodafone, produkt Sony Ericsson (mutace 6),
označeného účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky, které naplňuje definiční
znaky reklamy, do vysílání premiérově dne 1. listopadu 2007 v 20:51:24 hodin na
programu Prima televize a následně v 82 reprízách na tomtéţ programu, aniţ by bylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
43. 2010/730/VAL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Nákup extra/AXA Bank (mutace
685)/19.2.2010/23:05:21 - neoddělená reklama - 60 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 105/2011-72,
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady sp. zn./Ident.: 2010/730/VAL/ČTV, zn.:
VAL/4331/2010 a sp. zn./Ident.: 2010/734/VAL/ČTV, zn.: VAL/4335/2010 ze dne 23.

listopadu 2010, jimiţ byly uloţeny pokuty provozovateli Česká televize ve výši 2 x 60
000,- za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním reklam AXA Bank (685 a 690), které nebyly jako reklama rozeznatelné,
jelikoţ byly zařazeny v teleshoppingovém bloku Nákup extra.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy AXA Bank (mutace 685) s premiérou vysílání dne 19. února 2010
v čase 23:05:21 hodin na programu ČT1, která nebyla jako reklama rozeznatelná,
jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
44.
2010/734/VAL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/Nákup
extra/AXA
Bank
(690)/17.3.2010/18:26:10 - neoddělená reklama - 60 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 15. listopadu
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy AXA Bank (690) s premiérou vysílání dne 17. března 2010 v čase
18:26:10 hodin na programu ČT1, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla
zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
11-0-0
45. 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 - upozornění - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 6
As 29/2011-39, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost FTV Prima, spol. s r.o. proti
usnesení Městského soudu v Praze č.j. 5 A 48/2011, kterým byla odmítnuta ţaloba proti
upozornění Rady na porušení zákona ze dne 19. října 2010 sp. zn.: 2008/712/vav/FTV,
kterým byl provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. upozorněn podle ustanovení § 59 odst.
1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
na porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle
kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu.
10-0-0
46. 2008/177/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/GE Money Bank Hypotéky/mut
8/3.12.2007/19:28:05 - sponzor reklamní znělky - upozornění - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 6
As 28/2011-63, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost FTV Prima, spol. s r.o. proti

usnesení Městského soudu v Praze č.j. 9 A 245/2010, kterým byla odmítnuta ţaloba
proti upozorněním Rady na porušení zákona ze dne 7. září 2010 zn. VAL/3232/2010;
zn. VAL/3233/2010; zn. VAL/3234/2010; zn. VAL/3235/2010; zn. VAL/3236/2010; zn.
VAL/3237/2010; zn. VAL/3238/2010; zn. VAL/3239/2010; zn. VAL/3240/2010, kterými
byl provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. upozorněn podle ustanovení § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), na
porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle
kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu.
11-0-0
47. 2008/451/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Myšlenky zločince/4.2.2008/16:40 250 000 Kč
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. září 2011, č.j.
6 A 136/2011-22, kterým byla odmítnuta ţaloba provozovatele, FTV Prima, spol. s r.o.,
proti upozornění na porušení zákona ze dne 8. února 2011, sp.zn. 2008/451/vos/FTV,
č.j. RUD/855/2011, kterým byl podle ustanovení § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb.
Radou upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
v souvislosti s odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 4. února 2008 v čase od
16:40 hodin na programu Prima televize.
11-0-0
48. 2011/806/had/Kab: Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o.; INFOKANÁL
JESENÍK/8.7.2011/15:00-19:00/absence loga-reakce provozovatele na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Kabelová televize Jeseník spol. s r.o. se
sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, IČO: 47683163 k upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání
programu JESENICKÝ INFOKANÁL dne 8. července 2011 nebylo uvedeno označení
televizního programu (logo).
11-0-0
49. 0861(2011): reakce Volebního výboru na dopis Rady ve věci nepřiměřené a
obtěžující hlasitosti televizní reklamy
- Rada se seznámila s vyjádřením Volebního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v záleţitosti nepřiměřené a obtěţující hlasitosti reklamy ve vysílání
českých televizních programů oproti ostatním pořadům vysílaným na těchto
programech.
11-0-0
50. 2011/922/dol/TVM: TV MORAVA, s.r.o.; Žádost o zápis nelineární služby Minuty
regionu
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV
MORAVA, s. r. o./www.minutyregionu.cz do Evidence pod číslem 2011/922 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
11-0-0
51. 2011/948/dol/SEZ: Seznam.cz a.s.; Změna skutečností uvedených v žádosti
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání,
spočívající ve změně poskytovatele sluţby Stream.cz. Poskytovatelem sluţby je od 1.
října 2011 společnost Seznam.cz, a. s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická
608/2, PSČ: 150 00, vzniklá fúzí společností GLOBAL INSPIRATION, s. r. o. a
Seznam.cz, a. s. na nástupnickou společnost přecházejí všechna práva a povinnosti
související s poskytováním sluţby Stream.cz

11-0-0
ověřovatel:
J. Hrubá

