Zápis z 22. zasedání, konaného dne 23. 11. 2010
Přítomni: Šenkýř, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Bouška, Krejčí, Rozehnal, Macková,
Bezouška, Matulka, Ondrová
Omluveni: Pejřil
Ověřovatel: Hrubá

1. Schválení programu 22. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2010/1219/dol/PRB: První boleslavská s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
První boleslavská
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání První
boleslavská s.r.o. / První boleslavská do Evidence pod číslem 2010/1219 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
3. 2010/1224/dol/ARI: Ari Lieberman; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Ari Liebermana, se
sídlem Ovenecká 7, Praha 7, PSČ: 170 00, na porušení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010
Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na
internetové stránce www.webvize.cz nesplnil povinnost umoţnit příjemcům sluţby
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c)
citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
upozornění.
10-0-0
4. 2010/1225/dol/ARI: Ari Lieberman; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Ari Liebermana, se
sídlem Ovenecká 7, Praha 7, PSČ: 170 00, na porušení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010
Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na
internetové stránce www.tvpraha7.cz nesplnil povinnost umoţnit příjemcům sluţby
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c)
citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
upozornění.
9-0-0
5. 2010/1226/dol/ARI: Ari Lieberman; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Ari Liebermana, se
sídlem Ovenecká 7, Praha 7, PSČ: 170 00, na porušení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010
Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na
internetové stránce www.cestovize.cz nesplnil povinnost umoţnit příjemcům sluţby
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c)

citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
upozornění.
10-0-0
6. 2010/1223/dol/JAR: Jaroslav Malatinec; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Jaroslava Malatince,
se sídlem Na Cihelně 326/8, Praha 5, PSČ: 159 00, na porušení § 6 odst. 1 zákona č.
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání
dostupné na internetové stránce www.ekucharka.net nesplnil povinnost umoţnit
příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1
písm. a), b) a c) citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
10-0-0
7. 2010/1229/dol/STA: Statutární město Hradec Králové ; Upozornění na porušení
zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Statutární město
Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00,
na porušení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání dostupné na internetové stránce www.hkhit.org nesplnil
povinnost umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům
stanoveným v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
10-0-0
8. 2010/1230/dol/TVP: TV Proxima s.r.o.; Upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele TV PROXIMA s.r.o.,
se sídlem Hradec Králové, U Soudu 388, PSČ: 500 02, IČ: 25968033, na porušení § 6
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby
na vyţádání dostupné na internetové stránce www.tvhradec.cz nesplnil povinnost
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6
odst. 1 písm. a), b) a c) citovaného zákona. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode
dne doručení upozornění.
10-0-0
9. 1232(2010): MAFRA, a.s.; Analýza obsahu AVMSnv VIDEO iDNES
- Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání
poskytovatele MAFRA a.s. / VIDEO iDNES.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele MAFRA a.s., se
sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 45313351, na porušení § 8
odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., neboť poskytováním pořadu „Proměna snů
krok za krokem: šatnu a knihovnu postavili za 6 tisíc a jeden den“ v katalogu sluţby
VIDEO iDNES dostupné na internetové stránce www.idnes.tv se dopustil porušení

povinnosti nezařazovat skrytá audiovizuální obchodní sdělení. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele MAFRA a.s., se
sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 45313351, na porušení § 8
odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., neboť poskytováním pořadu „Vibrace na
revolučním přístroji zkrátí čas v posilovně na polovinu“ v katalogu sluţby VIDEO iDNES
dostupné na internetové stránce www.idnes.tv se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat skrytá audiovizuální obchodní sdělení. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30
dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele MAFRA a.s., se
sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 45313351, na porušení § 10
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť poskytováním pořadu „VIDEO: S kmitací pilou
teď můţete řezat rovně. Díky speciálnímu přípravku“ v katalogu sluţby VIDEO iDNES
dostupné na internetové stránce www.idnes.tv se dopustil porušení povinnosti, aby
pořady obsahující umístění produktu byly na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
10. 0979(2010): ATO; Ţádost o spolupráci - samoregulátor; změna zařazení
samoregulátora
- Rada bere na vědomí změnu ţádosti samoregulátora Asociace televizních organizací,
z.s.p.o., o spolupráci v oblasti zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, na jejímţ základě bude probíhat
spolupráce Rady a samoregulačního orgánu, a to pro oblast lineárního televizního
vysílání
10-0-0
11. 0216(2010): Nerozhodnutá licenční řízení Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW sp.
zn.: 2008/1529/zab a Brno – Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W sp. zn.: 2008/1043/CUN/Int
- Rada stanovuje termíny pro rozhodování o udělení licencí: Benešov - Kozmice 89,3
MHz / 5 kW sp. zn.: 2008/1529/zab., termín: 23.zasedání; Brno – Kohoutovice105,1
MHz / 500 W sp. zn.: 2008/1043/CUN/Int, termín: 23.zasedání
10-0-0
12. 2010/476/zab/SUM: MEDIA BOHEMIA a.s. (Radio Šumava s.r.o.) / Rock Radio
Šumava - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu
Trutnov 96,3 MHz / 150 W
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. / program Rock Rádio Šumava IČ:
26765586 (licence Ru/287/00) souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov I 96,3 MHz/150 W
souřadnice WGS 84: 15 54 02 / 50 33 35 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0

13. 2010/474/zab/CRY: MEDIA BOHEMIA a.s. (RADIO CRYSTAL s.r.o.) / Hitrádio FM
Crystal - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu
Ţelezný Brod 99,6 MHz / 100 W
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. / program Hitrádio FM Crystal IČ:
26765586 (licence Ru/284/00) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru
technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Ţelezný Brod 99,6 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 15 15 07 / 50 38 30 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
14. 2010/224/dol/FPA: FORETNÍK PAVEL, RNDr. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Zábřeh 103,7 MHz / 100 W
- Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi / program RADIO HANÁ pro
vysílací okruh Rádio Haná Olomoucko (licence Ru/101/01) souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Zábřeh 2 103,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 43 / 49 51 42 podle § 20 odst.
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
15. 1241(2010): Český rozhlas/Český rozhlas 1 Radioţurnál, Český rozhlas/Český
rozhlas 2 Praha, LONDA,s.r.o./RÁDIO IMPULS, Frekvence 1,a.s./FREKVENCE 1 analýza předvolebního vysílání v období 13.9. - 15.10. 2010
- Rada shledala, ţe provozovatel Český rozhlas na programech Český rozhlas 1
Radioţurnál a Český rozhlas 2 Praha, provozovatel Londa, s.r.o. na programu RÁDIO
IMPULS a provozovatel Frekvence 1 na programu FREKVENCE 1 odvysílali vybrané
analyzované pořady v období od 13.9. do 15.10. 2010 v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
10-0-0
16. 2010/1173/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM Most; nedodrţení
licenčních podmínek spočívající v označování názvu programu neplatným názvem_po
vyjádření
- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, vedené pro porušení
licenčních podmínek spočívající v neoznačování názvu programu platným názvem ve
vysílání programu Hitrádio FM Most (licence Ru/103/01 ze dne 9. května 2001) dne 19.
července 2010, neboť provozovatel ještě na porušení licenčních podmínek nebyl
upozorněn
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, na porušení § 59 odst.1 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, neboť ve vysílání programu Hitrádio FM
Most (licence Ru/103/01 ze dne 9. května 2001) dne 19. července 2010 nedodrţel dané
licenční podmínky neoznačením názvu programu platným názvem. Rada provozovateli
rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
17. 2010/1175/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Magic; nedodrţení platných
licenčních podmínek, spočívající v nedodrţení vysílacího schématu nezařazením
pořadu (pohádky) pro děti v podvečerním vysílání_po vyjádření
- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, vedené pro porušení
licenčních podmínek spočívající v nedodrţení vysílacího schématu nezařazením pořadu
(pohádky) pro děti v podvečerním vysílání programu Hitrádio Magic (licence Ru/282/00

ze dne 7. listopadu 2000) dne 19. července 2010, neboť provozovatel ještě na porušení
licenčních podmínek nebyl upozorněn
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, na porušení § 59 odst.1 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, neboť ve vysílání programu Hitrádio
Magic (licence Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000) dne 19. července 2010 nedodrţel
dané licenční podmínky nedodrţením vysílacího schématu, konkrétně nezařazením
pořadu (pohádky) pro děti v podvečerním vysílání. Rada provozovateli rozhlasového
vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
18. 2010/1174/FOL/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM Crystal; porušení
licenčních podmínek nedodrţením parametru 60% vlastních pořadů v rámci jednoho
dne _po vyjádření
- Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000, Praha 2, vedené pro porušení
licenčních podmínek spočívající v nedodrţení parametru 60% vlastních pořadů v rámci
jednoho dne ve vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru 284/00 ze dne 7.
listopadu 2000) dne 19. července 2010, neboť porušení licenčních podmínek ve
správním řízení nebylo prokázáno
10-0-0
19. 1228(2010): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s dopisem Českého rozhlasu (č.j. 9153), který reaguje na dotaz
posluchačky ohledně placení poplatků Českým rozhlasem za vysílání hudby
jednotlivých interpretů
10-0-0
20. 0604(2010): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiového kmitočtu rozhlasové sluţby
10-0-0
21. 1261(2010): Informace o neoprávněném rozhlasovém vysílání - interní materiál
- Rada se seznámila s interní informací o neoprávněném rozhlasovém vysílání
10-0-0
22. 2010/1182/FIA/ZZI: ZZIP s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek - předchozí
souhlas
- Rada vydává provozovateli ZZIP s.r.o., IČ: 48394556, ( licence č.j. Ru/60/02/923 ze
dne 19. února 2002 ) dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas: 1)
ke změně územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření o katastrální území:
733491 Prostějov, okres Prostějov, kabelové systémy: RIO Media a.s.; 2) ke změně
licenčních podmínek spočívající v rozšíření licence č.j. Ru/60/02/923 ze dne 19. února
2002 o program Městský informační kanál Prostějov (PIK), časový rozsah vysílání 24
hodin denně, územní rozsah vysílání: katastrální území 589250 Prostějov, okres
Prostějov, kabelové systémy provozovatele s registrací RIO Media a.s., katastrální
území 500496 Olomouc – město, okres Olomouc, kabelové systémy RIO Media a.s.
10-0-0
23. 1252(2010): AV-PARK s.r.o./TV 13 - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti

na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.; neoznámená změna sídla společnosti upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů AV- PARK s.r.o., IČ: 270 86 267, se sídlem Archeologická 2636, Praha 5,
Stodůlky, PSČ 155 00, licence č.j.: Ru/26/05/410 ze dne 18. ledna 2005, na porušení §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě
60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví
územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů AV- PARK s.r.o., IČ: 270 86 267, se sídlem Archeologická 2636, Praha 5,
Stodůlky, PSČ 155 00, licence č.j.: Ru/26/05/410 ze dne 18. ledna 2005 podle § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající v neoznámení změny sídla společnosti, dále neoznámení změny údajů o
společníkovi, který je statutárním orgánem společnosti a nepředloţení dokladů v
případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
24. 2010/1178/zem/Kab: Kabelová televize Přerov, a.s./Info Přerov; změna licence k
televiznímu vysílání a registrace převzatého vysílání v kabelových systémech (změny
ve společnosti) - předchozí souhlas; potvrzení o registraci
- Rada vydává provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s., licence č.j. Ru/45/03,
souhlas se změnou vkladu a výše obchodních podílů jednotlivých akcionářů, seznamu
akcionářů, dle § 21 odst. 1 písm. e), dle § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu
dle podání č.j. 8622 ze dne 12. října 2010.
10-0-0
- Rada vydává provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s., registrace č.j. Rg/60/96,
potvrzení dle § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o registraci změny vkladu a výše
obchodních podílů jednotlivých akcionářů a seznamu akcionářů podle § 29 odst. 1,
písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. k datu 11. listopadu 2010, v rozsahu dle podání
č.j. 8622 ze dne 12. října 2010.
10-0-0
25. 2010/1246/FIA/POD: PODA a.s./PODA TV - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli PODA a.s.,IČ: 258 16 179 ( licence sp. zn.:
2009/652/FIA/POD, č.j. Fia/4992/09 ze dne 30. června 2009 ) dle § 21 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o
katastrální území: 712434 Lazy u Orlové, okres Karviná, 712361 Orlová, okres Karviná,
712493 Poruba u Orlové, okres Karviná; kabelové systémy PODA a.s.
10-0-0
26. 1214(2010): BROAD ROAD a.s./TV Praha 11; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - oznámení změny statutárního orgánu a dozorčí
rady po zákonem stanovené lhůtě - upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele BROAD ROAD a.s./IČ 27152723, se
sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 10000, licence č.j. Ru/77/05, o změně
statutárního orgánu a dozorčí rady dle § 21 odst 2 zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu
dle podání ze dne 15. října 2010, č.j. 8725
10-0-0

- Rada upozorňuje provozovatele BROAD ROAD a.s./IČ 27152723, se sídlem Na
Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 10000, licence č.j. Ru/77/05, podle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe Radě oznámil změnu v osobách statutárního orgánu a dozorčí rady po lhůtě
stanovené zákonem, a stanovuje mu lhůtu k nápravě, a to do 30 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
10-0-0
27. 2010/1245/zem/KTŘ: Nej TV Broadcasting s.r.o./TV Třinec, Těšínské minuty; INFO
KANÁL NEJ-TV; televizní vysílání (2 licence) a převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - zpětvzetí ţádosti o souhlas se změnami ve
společnosti - zastavení řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem Nej TV Broadcasting s.r.o., IČ 48394980, se sídlem
Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00 (licence č.j. Ru/229/02 ze dne 24. září 2002;
licence č.j. sve/2490/2010 ze dne 3. srpna 2010, spis. zn.: 2010/399/sve/KTŘ a)
registrace č.j. Rgp/26/97 ze dne 13. srpna 1997), podle § 66, odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, řízení o ţádosti dle § 21 odst. 1 písm. e), odst. 7 a § 29
odst. 1 a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel vzal dne 11. listopadu 2010,
č.j. 9444, svou ţádost ze dne 18. října 2010, č.j. 8797, zpět.
10-0-0
28. 1262(2010): Nej TV Broadcasting s.r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - ţádost o ukončení vysílání 2 licencí (TV Třinec, Těšínské
minuty; INFO KANÁL NEJ-TV) - zánik platnosti licencí
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli Nej TV Broadcasting s.r.o., IČ 48394980, se
sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, zanikly podle § 24 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb., dne 15 listopadu 2010, licence k provozování televizního vysílání
programů 1) TV Třinec, Těšínské minuty a 2) programu INFO KANÁL NEJ-TV, šířených
prostřednictvím kabelových systémů a udělených na základě rozhodnutí 1) č.j.
Ru/229/02 ze dne 24. září 2002 a 2) č.j. sve/2490/2010 ze dne 3. srpna 2010, spis. zn.:
2010/399/sve/KTŘ. O této skutečnosti vydá Rada provozovateli osvědčení
10-0-0
29. 2010/1263/zem/KTŘ: Nej TV Broadcasting s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - změna vkladů jednotlivých akcionářů,
výše jejich podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu akcionářů;
oznámení změny společenské smlouvy
- Rada registruje provozovateli Nej TV Broadcasting s.r.o., IČ: 48394980, se sídlem
Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, registrace Rgp/26/97 ze dne 13. srpna 1997,
dle § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu vkladů jednotlivých
společníků, výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a
seznamu společníků v rozsahu dle podání provozovatele ze dne 11. listopadu 2010, č.j
9446
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Nej TV Broadcasting s.r.o., IČ:
48394980, se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, dle § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci, č.j. Rgp/26/97
ze dne 13. srpna 1997, spočívající ve změně společenské smlouvy v rozsahu změny
vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení
hlasovacích práv a seznamu společníků dle podání provozovatele ze dne 11. listopadu
2010, č.j. 9446
10-0-0
30. 2010/1103/zem/DRA: Dragon Internet a.s., IČ 27237800; převzaté rozhlasové a
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - přihláška k registraci
(nová registrace)

- Rada registruje společnost Dragon Internet a.s., IČ 27237800, se sídlem Kosmonosy,
Pod Loretou 883, PSČ 293 06, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spis. zn.:
2010/1103/zem/DRA; územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území okresů
Mladá Boleslav a Nymburk: 696293 – Mladá Boleslav, 669857 – Kosmonosy, 689106 –
Luštěnice, 695190 – Milovice nad Labem; programová nabídka – registrované
rozhlasové a televizní programy: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava,
ČRo 4 – Rádio Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko,
Regionální stanice ČRo: ČRo Regina; ČRo Region, Středočeský kraj, ČT 1, ČT 2, ČT4
Sport, ČT24, CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, CS mini, FASHION TV, Film Box, HBO,
HBO 2, HBO Comedy, LEO TV, Minimax, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko),
Prima televize, Prima COOL, PUBLIC, R 1, Spektrum, SPORT2, SPORT 5, Televize
Barrandov, Tv NOE, Z 1, Animal Planet (Europe), Animax, ARTE HD, AXN, AXN Crime,
AXN Sci-Fi, Bebe TV, bebe tv HD, CCN International, DARING!TV, Deutsche Welle,
DISCOVERY Channel, Discovery HD Europe, Discovery Science, DISCOVERY Travel
& Living , Discovery World (Europe), Disney Channel, DOKU KLUB, ESPN America,
ESPN Classic Sport Europe, EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT 2,
Eurosport HD, FILM+2, Investigation Discovery (Europe), FLN, France 24 (v anglické a
francouzské verzi), Hustler TV, JimJam, JOJ, Luxe TV HD, MGM - Channel Central
Europe, MTV Europe, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks (původní název MTV2),
MUSIQ 1, National Geographic Channel – Central Europe, ORF 1, ORF 2, Playboy TV,
Private Spice, Rush HD, Spice, Sport 1, STV 1 – Jednotka, STV 2 – Dvojka, TA3, THE
FISHING AND HUNTING CHANNEL, The History Channel (Europe), The History
Channel UK – HD, Travel Channel, TV Deko, TV Paprika, TV5 (Monde), TV MARKÍZA,
Universal Channel, Viasat Explorer, Viasat History, VH 1 Classic, VH 1 Europe. Zone
Reality TV, Zone Romantica včetně technického zabezpečení programů DARING!TV,
Hustler TV, LEO TV, Playboy TV, Private Spice a Spice dle § 32 odst. 1, písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., dle podání č.j. 8057 ze dne 22. září 2010 ve znění doplnění ze
dne 29. října 2010, č.j. 9089
9-0-0
31. 0627(2010): Media Vision s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím druţice - zrušení
oznámení programové nabídky; vrácení správního poplatku
- Rada bere na vědomí ţádost provozovatele Media Vision s.r.o., IČ 26691353, o
zrušení oznámení o změně registrace č.j. sve/8685/06, sp. zn. 2006/960/CZ, spočívající
ve změně programové nabídky dle § 29 oddst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., dle podání č.j.
8990
10-0-0
- Rada vrací provozovateli Media Vision s.r.o., IČ 26691353, na základě ţádosti podle
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek
ve výši 10 000,- Kč, uhrazený ve věci oznámení změny v přihlášce k registraci, dle
podání č.j. 5981
10-0-0
32. 1198(2010): ELSAT, spol. s r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna časového rozsahu vysílání převzatého programu HUSTLER TV
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele ELSAT spol. s r.o., IČ 13497766, dle §
29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/5/96/1052,
spočívající ve změně časového rozsahu vysílání programu HUSTLER TV na dobu od
0:00 do 24:00 hod., včetně specifikace technického zabezpečení v souladu s § 32 odst.
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0

33. 2010/1237/sve/KON: KONSAT s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - zrušení registrace
- Rada zrušuje dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli KONSAT s.r.o.,
IČ 60468211, na jeho ţádost registraci č.j. Rg/189/00 ke dni 31. prosince 2010, dle č.j.
9347
10-0-0
34. 1264(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 9 oznámeními provozovatelů vysílání
8-0-0
35. 1260(2010): ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - Informace o odnětí individuálních
oprávnění
- Rada se seznámila s informací ČTÚ ohledně odebraných individuálních oprávnění k
provozování analogových vysílacích zařízení
10-0-0
36. 1258(2010): FTV Prima, spol. s r.o.; Ukončení zemského analogového televizního
vysílání v oblasti jiţních Čech
- Rada bere na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové
vysílání v lokalitě Zdíkov 28. kanál a vydává o tom osvědčení
10-0-0
37. 1266(2010): TV PORT, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů/PORT - upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nedoručení výčtu katastr. území a okresů
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů TV PORT, s.r.o., IČ: 26511801, se sídlem Čelákovice,Jiřinská 697/7, licence
č.j. Ru/271/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje
podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních
území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
38. 1268(2010): Vitvarová Květoslava - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů/TV ŠEBEROV - upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nedoručení výčtu katastr. území a okresů
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Vitvarovou Květoslavu, bydliště: V Ladech 11, 149 00 Praha 4, licence č.j.
Ru/132/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle §
14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a
okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
39. 1269(2010): Voborný Jaroslav - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů/REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL - upozornění na porušení § 21 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb. - nedoručení výčtu katastr. území a okresů
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Jaroslava Voborného, IČ: 44040300, bydliště: Ivančice, Luční 8, Brno-venkov,
licence č.j. Ru/188/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet
katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
40. 1270(2010): OCT Network s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů a druţice/NAT 1 - upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
- nedoručení výčtu katastr. území a okresů
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů a druţice OCT Network s.r.o., IČ: 26685604, se sídlem Praha 4, Staňkova
258/21, licence č.j. Ru/115/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní
výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
41. 1238(2010): MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, s.r.o.; televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o., IČ: .25318250, se
sídlem Jungmannova 968, Kuřim, PSČ 664 34, licence č.j. Ru/62/03/661 ze dne 4.
března 2003, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím,
ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle
§ 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a
okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
42. 1239(2010): SELF servis, spol. s r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v
návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení
zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů SELF servis, spol. s r.o., IČ: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 11, BrnoVinohrady, PSČ 628 00, licence č.j. Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, na porušení
§ 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě
60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví
územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
43. 1240(2010): Smejkal Miroslav; televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových
systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti na
§ 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Miroslava Smejkala, IČ: 74335782, se sídlem (trvalým pobytem) Trávnická
555, Bučovice, PSČ 685 01, licence č.j. sve/6428/09, spis. zn.: 2009/769/sve/SME, ze
dne 25. srpna 2009, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se

dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet
katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
44. 1242(2010): TPMC s.r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových
systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti na
§ 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů TPMC s.r.o., IČ: 26341131, se sídlem Zahradní 173/2, Plzeň, PSČ 326 00,
licence č.j. č.j. zem/693/08, spis. zn.: 2008/29/zem/TPMC, ze dne 22. ledna 2008, na
porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě
nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst.
1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů,
kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
10-0-0
45. 1243(2010): TV LYRA s.r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových
systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti na
§ 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů TV Lyra s.r.o., IČ: 43225292, se sídlem Popovická 32, Děčín 23, PSČ 405 02,
licence č.j. Ru/152/02/1774 ze dne 2. dubna 2002, na porušení § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah
vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje
mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
46. 1244(2010): TV MORAVA, s.r.o.; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v
návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení
zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, se sídlem Ul. 8. května 497/37, Olomouc,
PSČ 772 00, licence č.j. Ru/283/02/3123 ze dne 3. prosince 2002, na porušení § 21
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60
dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví
územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
47. 1247(2010): Maštalíř Miroslav/RTP - regionální televize Posázaví - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - nesplnění povinnosti doplnit výčet
katastrálních území a okresů - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Miroslava Maštalíře, IČ: 40926834, bydliště Divišov, Dolní náměstí 5, PSČ 257
26, licence č.j. Ru/208/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet
katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
48. 1248(2010): M - servis Zlín s.r.o./Infokanál obce OSTROŢSKÁ NOVÁ VES, IK
POZLOVICE - televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - nesplnění
povinnosti doplnit výčet katastrálních území a okresů - upozornění na porušení
zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů M – servis Zlín s.r.o., IČ: 25506200, se sídlem Zlín, Tečovice 143, PSČ 763
02, licence č.j. Ru/132/02, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet
katastrálních území a okresů, kterými se stanovuje územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
49. 1249(2010): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o./TV Chodov - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - nesplnění povinnosti doplnit výčet
katastrálních území a okresů - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ: 26318491, se sídlem
Chodov, Náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, licence č.j. Ru/70/02, na porušení §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě
60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví
územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
10-0-0
50. 1256(2010): Jindřichohradecká televizní s.r.o./Jindřichohradecká televize nesplnění povinnosti doplnit výčet katastrálních území a okresů - upozornění na
porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ: 28109503, se sídlem Jindřichův Hradec,
Vaigar 532, PSČ 377 01, licence č.j. sve/1985/2010, sp. zn. 2010/477/sve/JIN, na
porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě
nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst.
1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů,
kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
10-0-0
51. 1257(2010): KABEL OSTROV, s.r.o./TV Ostrov - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - nesplnění povinnosti doplnit výčet katastrálních území a okresů
- upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733,
PSČ 363 01, licence č.j. Ru/80/03, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní

výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
52. 1250(2010): ALTEMA TV Productions s.r.o./ALTEMA - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., v návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění
na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů ALTEMA TV Productions s.r.o., IČ: 285 41 588, se sídlem Běchorská 666/77,
Praha 9, Horní Počernice, PSČ 193 00, licence sp. zn.: 2009/1138/zem/ALT ze dne 3.
listopadu 2009, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje
podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních
území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
53. 1251(2010): AQUA, a.s./Infokanál Vikýřovice, Infokanál Zábřeh - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., v návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění
na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů AQUA, a.s., IČ: 494 47 360, se sídlem Závěrka 412, Praha 6, PSČ 160 00,
licence č.j.: Ru/78/03/798 ze dne 18. března 2003, na porušení § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah
vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje
mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
54. 1253(2010): CITYTV, s.r.o./CITY TV - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti
na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů CITYTV, s.r.o., IČ: 280 64 453, se sídlem Okruţní 593, České Budějovice,
PSČ 370 04, licence sp. zn.: 2008/442/zem/CTY, č.j.: zem/6138/08 ze dne 9. září 2008,
na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě
nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst.
1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů,
kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
10-0-0
55. 1254(2010): J.D.Production, s.r.o./televize slovácko - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., v návaznosti na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění
na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů J.D.Production, s.r.o., IČ: 255 92 939, se sídlem Mariánské náměstí 46,
Uherské Hradiště, PSČ 686 01, licence sp. zn.: 2006/520/zem/JDP, č.j.: zem/6944/JDP
ze dne 12. září 2006, na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se

dopustil tím, ţe Radě nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
údaje podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet
katastrálních území a okresů, kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
9-0-0
56. 1255(2010): Jan Voldřich/JVP TV- televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – porušení povinnosti dle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., v návaznosti
na § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů Jan Voldřich, IČ: 419 41 667, se sídlem Duhová 1170, Prachatice, PSČ 383
01, licence sp. zn.: 2009/157/zem/VOL, č.j.: zem/1980/09 ze dne 10. března 2009, na
porušení § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě
nedoručil ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst.
1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. kompletní výčet katastrálních území a okresů,
kterými se stanoví územní rozsah vysílání v případě vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
10-0-0
57. 2010/110/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/reportáţ o šikaně ve Velké nad
Veličkou/22.12.2009/19:00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se dopustil
porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. - povinnosti bezdůvodně
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těţkému tělesnému nebo duševnímu
utrpení způsobem sniţujícím lidskou důstojnost a to odvysíláním pořadu Události, resp.
reportáţe o šikaně ve Velké nad Veličkou, dne 22. prosince 2009 v 19:00 hodin na
programu ČT1, která svým zpracováním (neúměrné překročení míry důvodnosti
zobrazení lidského utrpení, kdyţ byl nadbytečným počtem záběrů opakovaně zobrazen
chlapec vystavený těţkému tělesnému a duševnímu utrpení násilí). Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010110. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711- 19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010110.
7-0-3
58. 2010/223/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT/reportáţ o hospodaření
Správy Praţského hradu/25.1.2010/21:40
- Rada upozorňuje provozovatele Česká televize IČ: 000 27 383, se sídlem Na
Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení § 31 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáţe o hospodaření Správy
Praţského Hradu, dne 25. ledna 2010 od 21:40 hodin na programu ČT1. Reportáţ byla
zpracována způsobem, který divákovi znemoţnil vytvořit si vlastní názor na
pojednávanou problematiku, jelikoţ se mu dostaly značně subjektivní, manipulativní a
v některých ohledech nesprávné informace, řada prezentovaných skutečností byla

vytrţena z kontextu a věcných souvislostí. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od
doručení tohoto upozornění.
11-0-0

59. 2010/726/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1, ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední
pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/CK
Fischer fantazie klub (676) – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,-Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu CK Fischer fantazie klub (676) s premiérou vysílání dne 4.
února 2010 v čase 21:54:44 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 5. února
2010 v čase 12:29:02 hodin na programu ČT1, 7. února 2010 v čase 21:55:10 hodin na
programu ČT1, 8. února 2010 v čase 12:29:44 hodin na programu ČT1, 8. února 2010 v
čase 22:10:44 hodin na programu ČT1, 9. února 2010 v čase 12:29:47 hodin na
programu ČT1, 10. února 2010 v čase 12:29:42 hodin na programu ČT1, 11. února
2010 v čase 12:29:36 hodin na programu ČT1, 12. února 2010 v čase 12:29:47 hodin
na programu ČT1, 12. února 2010 v čase 22:21:20 hodin na programu ČT1, 14. února
2010 v čase 10:59:42 hodin na programu ČT1, 15. února 2010 v čase 20:58:54 hodin
na programu ČT1, 16. února 2010 v čase 12:30:50 hodin na programu ČT1, 16. února
2010 v čase 21:13:27 hodin na programu ČT1, 17. února 2010 v čase 17:29:41 hodin
na programu ČT1, 18. února 2010 v čase 12:29:40 hodin na programu ČT1, 18. února
2010 v čase 22:37:35 hodin na programu ČT1, 20. února 2010 v čase 22:37:11 hodin
na programu ČT1, 21. února 2010 v čase 21:55:13 hodin na programu ČT1, 22. února
2010 v čase 21:00:46 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 v čase 18:26:53 hodin
na programu ČT1 a 10. února 2010 v čase 23:11:15 hodin na programu ČT2, která
nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku
Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu sdělení CK Fischer fantazie klub
(676) chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je
přímá nabídka produktu/sluţby, neboť ţádný konkrétní produkt nenabízí. Divák se zde
dozvídá pouze částečné výhody produktu. Chybí konkrétní informace o produktu a o
jeho ceně, neboť cena uvedená ve spotu „od 10 990 Kč“ je nespecifikovaná a nelze
vůbec určit, k jaké nabídce se vztahuje. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá
aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod. Spot není koncipován jako
přímé marketingové oslovení příjemce, ale jako veřejné oznámení určené k podpoře
prodeje produktů či sluţeb společnosti vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Rada
jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 22 skutků.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č.
3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100726.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet
č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100726
11-0-0

60. 2010/728/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1, ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední
pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/ CK
Fischer (677) – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu CK Fischer (677) s premiérou vysílání dne 4. února 2010 v
čase 18:25:43 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 4. února 2010 v čase
22:37:58 hodin na programu ČT1, 6. února 2010 v čase 18:39:22 hodin na programu
ČT1, 7. února 2010 v čase 18:38:12 hodin na programu ČT1, 10. února 2010 v čase
21:56:21 hodin na programu ČT1, 10. února 2010 v čase 23:03:52 hodin na programu
ČT1, 11. února 2010 v čase 18:26:43 hodin na programu ČT1, 14. února 2010 v čase
00:17:18 hodin na programu ČT1, 14. února 2010 v čase 18:37:29 hodin na programu
ČT1, 15. února 2010 v čase 12:30:19 hodin na programu ČT1, 15. února 2010 v čase
22:08:30 hodin na programu ČT1, 16. února 2010 v čase 17:30:02 hodin na programu
ČT1, 17. února 2010 v čase 12:29:49 hodin na programu ČT1, 17. února 2010 v čase
22:30:54 hodin na programu ČT1, 18. února 2010 v čase 18:26:38 hodin na programu
ČT1, 19. února 2010 v čase 12:29:56 hodin na programu ČT1, 19. února 2010 v čase
22:21:24 hodin na programu ČT1, 20. února 2010 v čase 22:41:57 hodin na programu
ČT1, 21. února 2010 v čase 18:39:03 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 v čase
12:29:38 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 v čase 12:29:30 hodin na programu
ČT1, 24. února 2010 v čase 22:35:06 hodin na programu ČT1, 5. února 2010 v čase
20:46:47 hodin na programu ČT2, 7. února 2010 v čase 22:29:51 hodin na programu
ČT2, 8. února 2010 v čase 22:55:30 hodin na programu ČT2, 9. února 2010 v čase
21:53:52 hodin na programu ČT2 a 12. února 2010 v čase 22:23:33 hodin na programu
ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu sdělení CK Fischer
(677) chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je
přímá nabídka produktu/sluţby, neboť ţádný konkrétní produkt nenabízí. Divák se zde
dozvídá pouze částečné výhody produktu. Chybí konkrétní informace o produktu a o
jeho ceně. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k
objednání výrobku po zhlédnutí spotu. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá
aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod. Rada jednání účastníka
řízení hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 27 skutků. Pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100728. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100728
11-0-0
61. 2010/729/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/ T-MobilePevný internet (680)– po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v

platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu T-Mobile na produkt Pevný internet (680) s premiérou vysílání
dne 7. února 2010 v čase 21:25:33 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 7.
února 2010 v čase 22:48:11 hodin na programu ČT1, 16. února 2010 v čase 22:35:34
hodin na programu ČT1, 25. února 2010 v čase 21:32:02 hodin na programu ČT1, 28.
února 2010 v čase 22:10:27 hodin na programu ČT1, 8. března 2010 v čase 23:16:15
hodin na programu ČT1, 11. března 2010 v čase 18:26:25 hodin na programu ČT1, 13.
března 2010 v čase 22:36:00 hodin na programu ČT1, 15. března 2010 v čase 22:45:29
hodin na programu ČT1, 16. března 2010 v čase 18:39:30 hodin na programu ČT1, 20.
března 2010 v čase 12:30:19 hodin na programu ČT1, 24. března 2010 v čase 23:23:14
hodin na programu ČT1 a 27. března 2010 v čase 23:29:54 hodin na programu ČT1,
která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu sdělení na produkt
Pevný internet (680) chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice,
kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací,
na základě kterých můţe dojít k objednání výrobku po zhlédnutí spotu. Od příjemce
spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby,
apod., neboť divákovi je pouze prezentována reklama, tak jak jí zná z reklamních bloků,
pouze doplněná o drobný text, kde je uvedena webová adresa společnosti T-Mobile.
Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 13
skutků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
20100729. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle §
79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005
Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol
20100729
11-0-0
62. 2010/730/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/AXA Bank
(685)– po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu AXA Bank (685) s premiérou vysílání dne 19. února 2010 v
čase 23:05:21 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 20. února 2010 v čase
12:34:39 hodin na programu ČT1, 21. února 2010 v čase 10:55:40 hodin na programu
ČT1, 21. února 2010 v čase 21:27:01 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 v čase
18:27:05 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 v čase 21:11:09 hodin na programu
ČT1, 23. února 2010 v čase 22:45:52 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 v čase
17:29:48 hodin na programu ČT1, 24. února 2010 v čase 23:43:42 hodin na programu
ČT1, 24. února 2010 v čase 17:29:30 hodin na programu ČT1, 25. února 2010 v čase
22:59:42 hodin na programu ČT1, 25. února 2010 v čase 20:54:15 hodin na programu
ČT1, 26. února 2010 v čase 22:51:13 hodin na programu ČT1, 26. února 2010 v čase

12:35:53 hodin na programu ČT1, 27. února 2010 v čase 18:39:22 hodin na programu
ČT1, 27. února 2010 v čase 10:56:20 hodin na programu ČT1, 28. února 2010 v čase
18:37:12 hodin na programu ČT1, 28. února 2010 v čase 22:02:19 hodin na programu
ČT1, 28. února 2010 v čase 18:26:43 hodin na programu ČT1, 1. března 2010 v čase
22:26:57 hodin na programu ČT1, 1. března 2010 v čase 21:11:29 hodin na programu
ČT1, 2. března 2010 v čase 18:26:37 hodin na programu ČT1, 3. března 2010 v čase
22:37:24 hodin na programu ČT1, 3. března 2010 v čase 18:27:06 hodin na programu
ČT1, 4. března 2010 v čase 22:36:21 hodin na programu ČT1, 4. března 2010 v čase
22:16:51 hodin na programu ČT1, 5. března 2010 v čase 00:02:07 hodin na programu
ČT1, 7. března 2010 v čase 21:36:19 hodin na programu ČT1 a 7. března 2010 v čase
22:07:22 hodin na programu ČT1, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla
zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu
sdělení AXA Bank (685) chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné
definice, kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek
informací, na základě kterých můţe dojít k objednání výrobku po zhlédnutí spotu, neboť
ten postrádá konkrétní popis produktu, jeho výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má
teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita
spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod., neboť divákovi je pouze
prezentována reklama, tak jak jí zná z reklamních bloků, pouze doplněná o drobný text,
kde je uvedena webová adresa společnosti AXA Bank. Rada jednání účastníka řízení
hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 29 skutků. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100730. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100730
11-0-0
63. 2010/731/VAL/ČTV: Česká televize/ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/ Bwin (688)
– po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu Bwin (688) s premiérou vysílání dne 10. března 2010 v čase
20:24:53 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 17. března 2010 v čase
20:26:11 hodin na programu ČT2, 31. března 2010 v čase 20:25:12 hodin na programu
ČT2, 7. dubna 2010 v čase 20:25:59 hodin na programu ČT2, 21. dubna 2010 v čase
20:25:03 hodin na programu ČT2 a 22. května 2010 v čase 20:29:23 hodin na programu
ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu sdělení Bwin (688)
chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona
přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých
můţe dojít k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní

popis sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat.
Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní
delikt sestávající z 6 skutků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20100731. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1
000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní
banky, variabilní symbol 20100731
11-0-0
64. 2010/732/VAL/ČTV: Česká televize/ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/ Bwin (689)
– po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu Bwin (689) s premiérou vysílání dne 10. března 2010 v čase
21:36:00 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 31. března 2010 v čase
21:36:14 hodin na programu ČT2, 21. dubna 2010 v čase 21:36:56 hodin na programu
ČT2 a 22. května 2010 v čase 21:35:45 hodin na programu ČT2, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a
tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí
programu. Předmětnému obchodnímu sdělení Bwin (689) chybí základní znak
teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka
produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k
objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis
sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od
příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní
delikt sestávající ze 4 skutků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20100732. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1
000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní
banky, variabilní symbol 20100732
11-0-0
65. 2010/733/VAL/ČTV: Česká televize/ČT2 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/ Bwin (691)
– po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha

4, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu Bwin (691) s premiérou vysílání dne 17. března 2010 v čase
21:34:36 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 7. dubna 2010 v čase 21:37:33
hodin na programu ČT2 a 28. dubna 2010 v čase 21:36:54 hodin na programu ČT2,
která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém
bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému obchodnímu sdělení Bwin (691)
chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze zákonné definice, kterým je právě ona
přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí dostatek informací, na základě kterých
můţe dojít k objednání výrobku/sluţby po zhlédnutí spotu, neboť ten postrádá konkrétní
popis sluţby, její výhody, srovnání atd., tedy atributy, jeţ má teleshopping obsahovat.
Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá aktivita spočívající v přijetí nabídky,
objednání sluţby, apod. Rada jednání účastníka řízení hodnotí jako pokračující správní
delikt sestávající ze 3 skutků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20100733. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1
000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní
banky, variabilní symbol 20100733
11-0-0
66. 2010/734/VAL/ČTV: Česká televize/ČT1 - správní řízení zahájené z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – Nákup extra/AXA Bank
(690) – po vyjádření (dokazování)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 23. listopadu
2010 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha
4, pokutu ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť odvysílal reklamu AXA Bank (690) s premiérou vysílání dne 17. března 2010 v
čase 18:26:10 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 18. března 2010 v čase
22:36:18 hodin na programu ČT1, 19. března 2010 v čase 18:26:10 hodin na programu
ČT1, 19. března 2010 v čase 18:26:30 hodin na programu ČT1, 19. března 2010 v čase
22:18:22 hodin na programu ČT1, 20. března 2010 v čase 23:11:55 hodin na programu
ČT1, 21. března 2010 v čase 10:58:25 hodin na programu ČT1, 21. března 2010 v čase
21:55:25 hodin na programu ČT1, 22. března 2010 v čase 20:59:39 hodin na programu
ČT1, 22. března 2010 v čase 22:09:53 hodin na programu ČT1, 23. března 2010 v čase
18:26:32 hodin na programu ČT1, 24. března 2010 v čase 17:29:38 hodin na programu
ČT1, 24. března 2010 v čase 22:36:14 hodin na programu ČT1, 25. března 2010 v čase
18:26:52 hodin na programu ČT1, 25. března 2010 v čase 22:38:16 hodin na programu
ČT1, 26. března 2010 v čase 22:18:05 hodin na programu ČT1, 26. března 2010 v čase
22:46:11 hodin na programu ČT1, 27. března 2010 v čase 12:35:21 hodin na programu
ČT1, 27. března 2010 v čase 18:26:10 hodin na programu ČT1, 28. března 2010 v čase
10:56:19 hodin na programu ČT1, 28. března 2010 v čase 21:29:19 hodin na programu
ČT1, 29. března 2010 v čase 22:10:45 hodin na programu ČT1, 30. března 2010 v čase
18:26:06 hodin na programu ČT1, 31. března 2010 v čase 22:35:27 hodin na programu
ČT1, 31. března 2010 v čase 21:11:14 hodin na programu ČT1 a 31. března 2010 v
čase 23:22:34 hodin na programu ČT1, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ
byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím provozovatel porušil dle §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost zajistit, aby reklamy a

teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Předmětnému
obchodnímu sdělení AXA Bank (690) chybí základní znak teleshoppingu vyplývající ze
zákonné definice, kterým je právě ona přímá nabídka produktu/sluţby. Divák neobdrţí
dostatek informací, na základě kterých můţe dojít k objednání výrobku po zhlédnutí
spotu, neboť ten postrádá konkrétní popis produktu, jeho výhody, srovnání atd., tedy
atributy, jeţ má teleshopping obsahovat. Od příjemce spotu se tak neočekává okamţitá
aktivita spočívající v přijetí nabídky, objednání sluţby, apod., neboť divákovi je pouze
prezentována reklama, tak jak jí zná z reklamních bloků, pouze doplněná o drobný text,
kde je uvedena webová adresa společnosti AXA Bank. Rada jednání účastníka řízení
hodnotí jako pokračující správní delikt sestávající z 26 skutků. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100734. Účastníkovi řízení se
ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20100734
11-0-0
67. 2010/406/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/rozhovor M. Topolánka pro
časopis LUI/22.3.2010/19:00 - samostatné dokazování
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/406/vos/ČTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe o rozhovoru M. Topolánka pro časopis LUI, odvysílaného v rámci
pořadu Události dne 22. března 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1.
11-0-0
68. 2010/1071/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; CT2/Piana pana Kořana/11.6.09/21:50 objektivita a vyváţenost
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.)a a dle § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem
Kavčí Hory, Praha 4, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Piana pana Kořána dne 11. června 2009
ve 21:50 hodin na programu ČT2, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- současně upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
Hory, Praha 4, na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Piana pana Kořána dne 11. června 2009 ve 21:50 hodin na programu ČT2, ve
kterém odkazoval na nepravdivé tvrzení o světovém primátu technického řešení pana
Kořána, záběry na patentní listinu, ze které divák mohl nabýt nesprávný dojem, ţe
technické řešení pana Kořána je chráněno patentem a nezajištěním nezaujatého,
objektivního hodnocení dané problematiky, se dopustil porušení povinnosti poskytovat
objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
69. 2010/1056/had/You: Young & Rubicam Praha, s.r.o.; Danone/Actimel/mut
107/1.2.2010/07:20:20/Prima-dokazování

- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1056/had/You provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy Danone produkt Actimel, mutace 107, v premiéře vysílané
dne 1. 2. 2010 od 07:20:20 hodin na programu Prima televize
11-0-0
70. 2010/370/FOL/T-M: T - Mobile Czech Republic a.s.; Pevný internet/mut
1/15.1.2010/13:27:14/Nova - nekalá praktika
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/370/FOL/T-M provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy na Pevný internet, mutace 1, v premiéře vysílané dne
15.ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova.
10-0-0
71. 2010/568/RUD/PUB: PUBLICIS Prague, s.r.o.; Nova/Pevný internet/mut
1/15.1.2010/13:27 - nekalá praktika - zpracovatel
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/568/RUD/PUB provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy na Pevný internet, mutace 1, v premiéře vysílané dne 15.
ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova.
10-0-0
72. 1220(2010): ČESKÁ TELEVIZE; Česká televize - teleshopping Nákup extra, mutace
885 (Fortuna)
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory,
140 70 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se
mohl dopustit tím, ţe spot Fortuna, odvysílaný v premiéře dne 11. června 2010 od
20:10:38 hodin na programu ČT4 Sport a dále v 31 repríze /dle přiloţeného seznamu/
do 11. července 2010 na programech ČT2 a ČT4 Sport s označením teleshopping
Nákup extra mohl být vnímán pouze jako reklama, neboť spot nevykazoval znaky přímé
nabídky konkrétního produktu, kdyţ tento produkt nebyl ve spotu ţádným způsobem
blíţe představen a nebyly uvedeny informace nutné k jeho vyuţití, např. to, ţe je
nejprve třeba vyplnit registační formulář a na některé pobočce Fortuny jej podepsat, a
dále také skutečnost, ţe sázet můţe pouze osoba starší 18 let. Tím, ţe spot byl ve
vysílání označen jako teleshopping Nákup extra, nebyl snadno jako reklama
rozeznatelný.
10-0-0
73. 1231(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 22/24 2010
- Rada se seznámila s podáními k obsahu televizních programů, doručenými v období
od 25. října 2010 do 12. listopadu 2010, a týkajícími se těchto pořadů a programových
prvků: Česká televize/ČT1-Nedej se!-neobjektivita a nevyváţenost-1. září 2010-18:05
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize-ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT-31.
října 2010-20:00 hodin; Česká televize/všechny programy-programová skladba obecně;
Česká televize/ČT1-upoutávky před Večerníčkem-2.listopad 2010-18:40 hodin; Česká
televize/ČT24-přenos ze zasedání PS PČR-přerušení vysílání reklamou-2. listopadu
2010-19:09; CET 21 spol. s r. o./NOVA-Talentmania-vystoupení Gabriely Vodráţkové16. října 2010-20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA-Talentmania-nevkusný humor16. října 2010-20:00 hodin; Česká televize/ČT1-nápis pod logem programu; Česká
televize/ČT1-ţádost o uveřejnění dokumentu; Česká televize/ČT4-obecně nesouhlas s
vysíláním reklamy; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize a Prima Cool-Dva a půl
chlapa-28. října 2010-19:30 a Krimi zprávy obecně; Česká televize/ČT1-Událostireportáţ o institutu domácího vězení-24. října 2010-19:00 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima televize-Soukromá dramata-21. října 2010-20:50 hodin; CET 21 spol. s r.
o./NOVA- Televizní noviny-reportáţ o antikoncepčních pilulkách-3.listopadu 2010-19:30
hodin; Česká televize/ČT24-reportáţ na webových stránkách ČT24 o stavbě
evangelického kostela-1.listopadu 2010; nespecifikovaný provozovatel-obecná stíţnost
na stav světa; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize-Ulovit miliardáře-30. října 2010-

20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA- Televizní noviny-reportáţ o zmizelé dívce
Aničce-21. října 2010-19:30 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24-Otázky Václava
Moravce-31. října 2010-12:00 hodin; Hudební televize, s.r.o./Retro Music Televisionvideoklip k písni Koloseum-25. října 2010; CET 21 spol. s r. o./MTV-Stahovák-24.října
2010; Česká televize/ČT1-vyjádření diváka k odpovědi Rady na jeho předchozí stíţnost;
Česká televize/redakce ČT Ostrava-stíţnost na neochotu redakce zařadit jeho příběh
do pořadu Černé ovce; CET 21 spol. s r. o./NOVA-stíţnost na nefunkčnost teletextu
programu.
10-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Nedej se! dne 1. září 2010 od 18:05 hodin na
programu ČT2, v němţ nedal prostor pro vyjádření firmám Passerinvest Group a Alborg
Development, které byly v reportáţi několikrát přímo spojeny s korupčním jednáním, se
mohl dopustit porušení povinnosti poskytnout objektivní a vyváţené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů.
10-0-0
74. 1265(2010): Zpráva o screeningu za září 2010 s návrhy dalšího postupu
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období červen 2010, která pokrývala úseky
vysílání těchto programů: CET 21 spol. s r.o./Nova (1. září 2010 20:00-00:00 hodin, 2.
září 2010 20:00- 00:00 hodin, 3. září 2010 20:00-00:00 hodin, 6. září 2010 18:00-00:00
hodin, 7. září 2010 18:00-00:00 hodin, 8. září 2010 18:00-00:00 hodin, 9. září 2010
18:00-00:00 hodin, 10. září 2010 18:00-00:00 hodin, 11. září 2010 18:00-00:00 hodin,
12. září 2010 18:00-00:00 hodin, 13. září 2010 18:00-00:00 hodin, 27. září 2010 18:0000:00 hodin, 28. září 2010 18:00-00:00 hodin, 29. září 2010 18:00-00:00 hodin a 30.
září 2010 18:00-00:00 hodin); FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize (1. září 2010 18:0000:00 hodin, 2. září 2010 18:00-00:00 hodin, 3. září 2010 18:00-00:00 hodin, 4. září
2010 08:30-10:00 hodin, 7. září 2010 18:00-00:00 hodin, 8. září 2010 18:00-00:00
hodin, 9. září 2010 18:00-00:00 hodin, 10. září 2010 18:00-22:00 hodin, 11. září 2010
18:00-22:00 hodin, 14. září 2010 18:00-22:00 hodin, 15. září 2010 18:00-00:00 hodin,
16. září 2010 18:00-00:00 hodin, 17. září 2010 18:00-00:00 hodin, 18. září 2010 08:0014:00 hodin, 20. září 2010 18:00-00:00 hodin, 21. září 2010 18:00-00:00 hodin, 22. září
2010 18:00-00:00 hodin, 23. září 2010 18:00-00:00 hodin, 24. září 2010 18:00-00:00
hodin a 25. září 2010 18:00-00:00 hodin); Česká televize/ČT1 (5. září 2010 20:00-22:00
hodin); HBO Česká republika, spol. s r.o./Cinemax (6. září 2010 18:00-00:00 hodin);
HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO (6. září 2010 18:00-00:00 hodin, 10. září 2010
18:00-00:00 hodin); Stanice O, a.s./Óčko (6. září 2010 20:00-00:00 hodin); Česká
televize/ČT2 (7. září 2010 18:00-00:00 hodin); První zpravodajská, a.s./Z1 (7. září 2010
20:00-00:00 hodin); Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film (8. září 2010
18:00- 00:00 hodin, 21. září 2010 18:00-00:00 hodin); Barrandov Televizní Studio
a.s./Barrandov TV (8. září 2010 20:00-00:00 hodin, 9. září 2010 20:00-00:00 hodin, 10.
září 2010 20:00-00:00 hodin, 11. září 2010 18:00-00:00 hodin a 12. září 2010 19:0001:00 hodin); HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO 2 (9. září 2010 18:00-00:00 hodin);
CET 21 spol. s r.o./Nova Sport (22. září 2010 18:00-00:00 hodin, 23. září 2010 18:0000:00 hodin, 24. září 2010 18:00- 00:00 hodin)
10-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Show Jana
Krause, které obsahovalo umístění produktu nápoj Mattoni, dne 3. září 2010 na
programu Prima televize od 21:45 hodin, aniţ by byl pořad řádně označen symbolem
upozorňujícím diváka na přítomnost umístěného produktu v pořadu, se mohl dopustit

porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na
začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ
po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby
diváci nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů
9-0-1
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Show Jana Krause, které obsahovalo umístění produktu nápoj Mattoni, na který
moderátor pořadu slovně upozornil, dne 3. září 2010 na programu Prima televize od
21:45 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti, podle které pořady obsahující
umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístění produktu
9-0-1
- Rada upozorňuje provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zbouchnutá dne 6. září 2010 na programu
Cinemax od 21:25 hodin, který obsahoval výrazy hajzle, ty pitomej vole, do prdele,
čůza, apod., se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od
22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
9-0-1
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Přešlapy,
které obsahovalo umístění produktu Golf Yacht, dne 8. září 2010 na programu Prima
televize od 20:00 hodin, aniţ by byl pořad řádně označen symbolem upozorňujícím
diváka na přítomnost umístěného produktu v pořadu, se mohl dopustit porušení
povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů.
9-0-1
75. 2010/165/vos/AEG: AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES s.r.o.; chybný
zpracovatel/Philips 42PFL9803/21.6.2009/19:59:09/ČT1 - klamavá srovnávací reklama
dle zvl. předpisu -po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na svém 22. zasedání na
základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 23. listopadu 2010 toto
usnesení: Rada zastavuje se společností AEGIS MEDIA CENTRAL SERVICES s. r. o.,
IČ 265 02 984, sídlem Celetná 594/19, 116 22 Praha 1, správní řízení, vedené pro
moţné porušení § 2 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., zpracováním reklamy na televizor
Philips 42PFL9803, odvysílané dne 21. června 2009 v 19:59:09 hodin na programu
ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního
řízení.
10-0-0
76.
2010/189/had/AG
:
AG
Geronimo
s.r.o.;
Oscillococcinum/mut
5/8.10.2009/12:14:32/Prima - po vyjádření

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na svém 22. zasedání na
základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 23. listopadu 2010 tato
usnesení Rada zastavuje správní řízení se společností AG Geronimo s.r.o., IČ:
64574814, se sídlem Na úseku 7/740, 10000 Praha 10 vedené pro moţné porušení §
5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním na
homeopatický přípravek Oscillococcinum, mutace 5, premiérově odvysílané dne 8. října
2009 ve 12:14:32 hodin, na programu Prima televize a dále reprízované dle přiloţeného
seznamu, se mohl dopustit porušení povinnosti, aby reklama na volně prodejný léčivý
přípravek obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace, neboť
se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
77. 2010/497/had/Dr.: Dr. Popov s.r.o.; Regenerační kúra Vitalita Dr.
Popova/6.3.2010/04:00/PUBLIC-výzva k poskytnutí důkazu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
53 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vyzývá
společnost PTP s.r.o. Revoluční 3, Praha IČO: 27974821 k předloţení veškerých smluv
a podkladů uzavřených se zadavatelem a šiřitelem obchodního sdělení „Regenerační
kúra Vitalita Dr. Popova“ zařazeného do televizního vysílání programu PUBLIC v měsíci
březnu roku 2010.
10-0-0
78. 2010/1025/SUM/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; PUBLIC - neposkytnutí údajů o plnění
evropských kvót/2009 - pokuta
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) 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 dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění platných předpisů, vydala dne 23. listopadu 2010 toto
rozhodnutí: 1. Rada ukládá provozovateli společností TOTALPRESS, s.r.o., IČ 271 71
531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 pokutu ve výši 10 000 ,- Kč
za porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe na výzvu Rady ze dne 3. prosince 2009 neposkytl ţádné údaje o
evropských dílech, evropských dílech nezávislých výrobců a současných dílech
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2009 na programu PUBLIC a
rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2009 na
programu PUBLIC. 2. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnuti na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20101025. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení povinnost ve lhůtě pěti
pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí 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 na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20101025
10-0-0
79. 2010/347/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Helen Doron Early English/mut.
1/25.1.2010 - 30.1.2010 - neoddělená reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 2. listopadu 2010
v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4, pokutu ve výši 50 000 Kč, neboť odvysíláním
označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou
dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéţ
programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v
čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v
čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v
čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v
čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v
čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v
čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky ve formě
prezentace jak nabízený produkt (anglická škola pro děti) probíhá; tato obrazová
sekvence je doprovázena chytlavou melodií (přičemţ se od lingvistky a pedagoţky
Helen Doron divák dozvídá, ţe právě melodie, rytmus a opakování frází je principem
zde prezentované výuky jazyka); prezentaci rozsahu produktu (jenţ je určen pro děti od
tří měsíců do 14 let), které nebyly odděleny od ostatních částí programu a jako reklamy
byly ve vysílání nerozeznatelné, porušil § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2010347. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč
podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2010347.
9-0-0
80. 2009/195/FOL/STO: Stanice O, a.s.; Očko/Eject shoes/mut 1/14.10.2008/14:30:21 neidentifikace sponzora - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9 A 160/2010 - 88 ze
dne 27. října 2010, který zrušil rozhodnutí Rady č.j. fol/4129/09, sp. zn.
2009/195/FOL/STO a rozhodnutí Rady č.j. fol/4127/09, sp. zn. 2009/196/FOL/STO, jimiţ
byly uděleny sankce ve výši 50.000,- Kč za porušení § 53 odst. 1 zákona č.
231/2001Sb., neboť v označení sponzora Eject shoes (mutace 1), premiérově
odvysíláno dne 14. října 2008 , ve 14.30:21 hod. na programu Óčko nebyl identifikován
sponzor a 50.000,- Kč za porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001Sb., neboť v
označení sponzora Eject shoes (mutace 2), premiérově odvysíláno dne 14. října 2008 ,
ve 14.58:41 hod. na programu Óčko nebyl identifikován sponzor
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala v souladu s
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem Stanice O, a. s., se sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5 - Košíře
správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
označení sponzora Eject shoes (mutace 1), premiérově odvysíláno dne 14. října 2008 ,
ve 14.30:21 hod. na programu Óčko nebyl identifikován sponzor a v označení sponzora
Eject shoes (mutace 2), premiérově odvysíláno dne 14. října 2008 , ve 14.58:41 hod. na
programu Óčko nebyl identifikován sponzor, neboť porušení zákona nebylo prokázáno,
čímţ odpadl důvod správního řízení

10-0-0
81. 2009/720/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Heinz Tomato kechup/mut
1/4.3.09/21:12:47 - sponzor upoutávky - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2010 č.j.
3 A 52/2010 - 61 - 75, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009 sp. zn.
2009/720/LOJ/FTV č.j. LOJ/99/2009, jímţ byla provozovateli uloţena pokuta ve výši
50.000,- Kč za porušení ust . § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
označením sponzora Heinz, produkt Tomato ketchup (sponzor upoutávky, mutace 1),
který obsahoval reklamní prvky a naplnil tak definici reklamy, vysílaného dne 4. března
2009 v 21:12:47 hodin na programu Prima televize, porušil povinnost zajistit, aby
reklama a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele telvizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách
24/132, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb.odvysíláním označení sponzora Heinz, produkt Tomato ketchup
(sponzor upoutávky, mutace 1) premiérově 4. března 2009 ve 21:12:47 hodin na
programu Prima, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
10-0-0
82. 2009/721/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Dermorevital/mut
1/28.3.09/20:03:17 - sponzor upoutávky - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2010 č.j.
3 A 53/2010 - 65 - 72, kterým zrušil rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/721/LOJ/FTV, č.j.
LOJ/391/2009, jímţ Rada uloţila provozovateli pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora
Herbamedicus, produkt Dermorevital (sponzor upoutávky, mutace 1), který obsahoval
reklamní prvky a naplit tak definici reklamy, vysílaného dne 28. března 2009 v 20:03:17
hodin na programu Prima televize, porušil povinnost zajisti, aby reklama a teleshopping
byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřeleně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
9-0-0
83. 2008/414/als/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor pořadu CK Exim Tours Praha
(mutace 27), rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6A 88/2010 – návrh na zastavení
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2010, č. j.
6A 88/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. února 2010, sp. zn.
2008/414/als/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 2 500 000,Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním obchodního sdělení CK Exim Tours Praha (mutace 27) označeným
účastníkem jako sponzor pořadu na programu ČT1 v měsíci únoru 2008 celkem v 10
případech
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přijala dne 23. listopadu 2010 v souladu s
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, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), toto

usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Praha 4, Kavčí hory, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení CK
Exim Tours Praha (mutace 27) označeným účastníkem jako sponzor pořadu na
programu ČT1 v premiéře dne 15. února 2008 v 22:19:53 hodin a posléze reprízované
na programu ČT1 ještě 9x v průběhu února 2008, neboť došlo k zániku trestnosti
správního deliktu. Současně Rada upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Praha 4, Kavčí hory, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe odvysílal obchodního sdělení CK Exim Tours
Praha (mutace 27) označeným účastníkem jako sponzor pořadu na programu ČT1 v
premiéře dne 15. února 2008 v 22:19:53 hodin a posléze reprízované na programu ČT1
ještě 9x v průběhu února 2008. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení
upozornění
10-0-0
84. 2009/756/had/: HUSTLER TV - rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 349/2009-54
ze dne 7. 10. 2010, kterým byl zrušen výrok - č. 3 - Kabelová televize Přerov, a.s.
rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had, č. j.:
had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.: had/7216/09.
kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení pro porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího
vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustil porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze Praze č. j. 11 Ca
376/2009-73 ze dne 7. 10. 2010, kterým byl zrušen výrok - č. 1 - CentroNet, a.s.
rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had, č. j.:
had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.: had/7216/09.
kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení pro porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího
vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustil porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 331/2009-63
ze dne 7. 10. 2010, kterým byl zrušen výrok - č. 9 – MAXPROGRES, s. r. o. rozhodnutí
Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had, č. j.:
had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.: had/7216/09.
kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení pro porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího
vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustil porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem č. j. 11 Ca 351/2009-78 ze dne 5. 10. 2010, kterým
byly zrušeny výroky - č. 21-UPC Česká republika, a.s. a č. 5 Kabelová televize Karviná

a. s. rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had,
č. j.: had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.:
had/7216/09. kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení
pro porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28.
srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV
obsahujícího vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustili porušení zákazu
šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s
ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně
pak § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 378/2009-51
ze dne 5. 10. 2010, kterým byl zrušen výrok - č. 24 – Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had, č.
j.: had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.: had/7216/09.
kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení pro porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího
vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustil porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 379/2009-58
ze dne 5. 10. 2010, kterým byl zrušen výrok - č. 23 – SMART Comp. a. s. rozhodnutí
Rady sp. zn. 2009/756/had, ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 2009/756/had, č. j.:
had/6939/09, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 20. 10. 2009, č. j.: had/7216/09.
kterým byla udělena pokuta po 200 000,- Kč kaţdému z účastníků řízení pro porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího
vyobrazení hrubého sexuálního násilí, čímţ se dopustil porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada v rámci své kompetence 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, ve znení platném v době řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
upozorňuje provozovatele převzatého televizního vysílání Kabel Ostrov, s.r.o., se
sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, IČ: 63508834, CentroNet,a.s. se sídlem Praha 8
Sokolovská 100/94, IČ 26165473, MAXPROGRES, s.r.o., IČ: 25307126, se sídlem
Brno, Traťová 1, UPC Česká republika, a.s., IČ 22562262, se sídlem Závišova 5, Praha
4, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 6019336, se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou
266/2, SMART Comp. a.s., se sídlem Jezuitská 3, Brno, na porušení § 32 odst. 3 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin
do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího vyobrazení hrubého
sexuálního násilí (manţel „trestá" nevěrnou ţenu. Trest na nahé ţeně zavřené ve visící
kleci vykonává banda násilníků, kteří se přitom jednají velmi hrubě a násilnicky, jak
verbálně, tak nonverbálně. Násilím nutí ţenu k jejich orálnímu uspokojování, drţí ţeninu
hlavu za vlasy a tlačí její ústa ke ztopořeným penisům. Nejčastějšími slovními
vulgaritami jsou různé obměny výrazu „fuck". Ţena naříká, muţ přivázaný u kůlu má u
hlavy přiloţenou pistoli a musí vše sledovat. Dále ţena musí lízat jednomu násilníkovi
anální otvor za stálého vulgárního pokřikování únosců. V poslední fázi scény je ţena
vyjmuta z klece a na stole před přítelovými zraky znásilněna. Násilníci jí drţí paţe a

nohy, jeden z nich s plačící ţenou proti její vůli vykonává souloţ, další jí ztopořeným
penisem bije přes obličej), tj. pornografii a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili
porušení zákazu šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v
rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
konkrétně pak § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znení platném v době řízení(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne toto usnesení:
Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatele převzatého televizního vysílání
Kabel Ostrov, s.r.o., se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, IČ: 63508834,
CentroNet,a.s. se sídlem Praha 8 Sokolovská 100/94, IČ 26165473, MAXPROGRES,
s.r.o., IČ: 25307126, se sídlem Brno, Traťová 1, U.PC Česká .republika, a.s., IČ
22562262, se sídlem Závišova 5, Praha 4, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ
6019336, se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, SMART Comp. a.s., se sídlem
Jezuitská 3, Brno, vedené pro moţné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin do
02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího vyobrazení hrubého sexuálního
násilí (manţel „trestá" nevěrnou ţenu. Trest na nahé ţeně zavřené ve visící kleci
vykonává banda násilníků, kteří se přitom jednají velmi hrubě a násilnicky, jak verbálně,
tak nonverbálně. Násilím nutí ţenu k jejich orálnímu uspokojování, drţí ţeninu hlavu za
vlasy a tlačí její ústa ke ztopořeným penisům. Nejčastějšími slovními vulgaritami jsou
různé obměny výrazu „fuck". Ţena naříká, muţ přivázaný u kůlu má u hlavy přiloţenou
pistoli a musí vše sledovat. Dále ţena musí lízat jednomu násilníkovi anální otvor za
stálého vulgárního pokřikování únosců. V poslední fázi scény je ţena vyjmuta z klece a
na stole před přítelovými zraky znásilněna. Násilníci jí drţí paţe a nohy, jeden z nich s
plačící ţenou proti její vůli vykonává souloţ, další jí ztopořeným penisem bije přes
obličej), tj. pornografii a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili porušení zákazu šířit
takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními §
32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť došlo k zániku trestnosti jiného správního
deliktu. Současně Rada na základě výše uvedeného popisu skutku zastavila správní
řízení se zaniklým provozovatelem převzatého televizního vysílání Kabelová televize
Karviná, a.s. IČ: 25878310 Těreškovové 2233/28 734 01 Karviná – Mizerov, neboť
zanikl bez likvidace fúzí se společností UPC Česká republika, a.s., k datu 1. 6. 2009.
10-0-0
85. 2008/662/had/OGI: OGILVY ONE, a.s. ; Ibalgin 400/gel, krém, tablety/mut
3/18.2.2008/07:38:39/Nova - nezřetelnost textu v příbalové informaci - zpracovatel - 400
000Kč-rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 378/2009 ze
dne 8. 9. 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti Ogilvy One, a. s. se sídlem
Praha 7, Přívozní 2A IČO: 257 25 831 proti rozhodnutí Rady ze dne 25. 8. 2009, sp. zn.
2008/662/had/OGI, č. j.: had/6674/09, kterým byla udělena pokuta ve výši 400 000,- Kč
za porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č.40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
reklamy na humánní volně prodejný léčivý přípravek Ibalgin (mutace 3); premiérově
vysílané dne 18. 2. 2008 na programu Nova, reprízované opakovaně na ČT1, ČT2,
Nova a Prima televize do 16. března 2008, která neobsahovala zřetelnou výzvu k
pročtení příbalové informace.
10-0-0

86. 2010/1194/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/27.9.2010/19:00 - označení
sponzora bezprostředně před začátkem pořadu
- Rada se seznámila s vyjádřením účastníka řízení, Česká televize, se sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, k jemu uloţenému upozornění na porušení zákona, spočívajícím
v porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., akdy se odvysíláním
oznámení o sponzorování programu Komerční banka dne 27. září 2010 od 19:00 hodin
na programu ČT1 dopustil porušení povinnosti nevysílat oznámení o sponzorování
programu v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem
nebo po ukončení pořadu.
10-0-0
87. 0127(2010): Mediální gramotnost
- Rada se seznámila s projekty výzkumných šetření mediální gramotnosti v České
republice
10-0-0
- Rada shledala jako nejvhodnější projekt CEMES UK FSV a pověřuje úřad dalším
jednáním
11-0-0
88. Dotaz k Městskému soudu v Praze ve věci AZ Radia, s.r.o.
- Rada schválila dotaz k MS v Praze ve věci informování soudem o podání ţaloby proti
rozhodnutí Rady ze dne 16. Března 2010, sp. zn. 2008/925/mis/AZR, č.j.3451/2010
10-0-0

ověřovatel:
J. Hrubá

