
Zápis z 18. zasedání, konaného dne 7. 10. 2008  

Přítomni: Žák, Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Matulka, Rozehnal, Novák, Pejřil, Kantůrková, 
Macková, Kostrhun 
Omluveni: Ondrová, Pospíchal 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Věc: Schválení programu 18. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

10-0-0 
2. Věc: Veřejné slyšení v řízení o ud ělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prost řednictvím pozemních vysíla čů – Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW  
 
3. Věc: Rozhlasové vysílání ší řené prost řednictvím pozemních vysíla čů – komplexní 
informace o rozhlasovém vysílání prost řednictvím pozemních vysíla čů – majetkov ě a 
personáln ě propojené skupiny MEDIA BOHEMIA, a.s., MAFRA Media  s.r.o., MII Praha 
s.r.o., Radio Investments s.r.o., LAGARDERE a InFin  s.r.o. a RADIO ASSET a.s. – 
informace o programových sítích, licen čních podmínkách, odpojování kmito čtů, 
výsledcích analýz, výpo čet pokrytí obyvatel, mapy  
 
4. Věc: ESA - rádio, s.r.o. / Fajn radio - rozhlasové vy sílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna spole čenské smlouvy – p ředchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli ESA - rádio, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
ve změně společenské smlouvy 

10-0-0 
5. Věc: Vyhlášené licen ční řízení o ud ělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání prost řednictvím pozemních vysíla čů na kmito čtu Most – Široký vrch 107,9 
MHz / 200 W – informace, odmítnutí žádosti  

-  Rada bere na vědomí informaci o stavu žádostí o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů 
Most – Široký vrch 107,9 MHz / 200 W  

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí informaci o nařízení konání veřejného slyšení na den 21. října 
2008 v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Most – Široký vrch 107,9 
MHz / 200 W 

10-0-0 
-  Rada odmítá žádost společnosti Radio Šumava s.r.o. dle § 14 odst. 5) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť ve stanovené lhůtě neodstranila nedostatky v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů Most – Široký vrch 107,9 MHz / 200 W  

10-0-0 
6. Věc: STAR – nova, spol. s r.o. – televizní vysílání p rost řednictvím kabelových 
systém ů – změna územního rozsahu vysílání – p ředchozí souhlas  

-  Rada vydává provozovateli STAR – nova, spol. s r.o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 



spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání programu 
TELEVIZE DUHA – NOVÁ ROLE v katastrálním území Nová Role 

10-0-0 
7. Věc: F.C.A. a.s. – p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových systém ů – změna 
programové nabídky – p ředchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli F.C.A. a.s., dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 
Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový zahraniční převzatý 
televizní program JimJam 

8-0-0 
8. Věc: Media Vision s.r.o. – p řevzaté vysílání prost řednictvím družice – zm ěna vklad ů 
spole čníků, výše jejich obchodních podíl ů a seznamu spole čníků – předchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli Media Vision s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu jediného společníka na: PhDr, Leoš Pohl – obchodní podíl 10 
%, vklad 20 000,- Kč; Ing. Lubomír Hluchník CSc. – obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- 
Kč; Ing. Tomáš Bujnoch – obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- Kč; Ing. Martin Janků – 
obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- Kč; RUSSELL & SCOTT CZ, s.r.o. – obchodní 
podíl 60 %, vklad 120 000,- Kč 

10-0-0 
9. Věc: CentroNet, a.s., – p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových systém ů – 
změna programové nabídky – p ředchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli CentroNet, a.s., dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
české televizní programy : LEO TV, PUBLIC TV, GOLF CHANNEL CS, Z1, SPORT 5, 
Televize Barrandov, TV 13 a převzaté české rozhlasové programy: ČRo4 – Radio Wave 
, ČRo - D-Dur, ČRo – Leonardo, ČRo – Rádio Česko, Radio Proglas, RADIO HEY 
Praha, BBC a zahraniční rozhlasové : Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio-FM, Rádio 
Regina BA, Rádio Viva, FUN RADIO a Rádio Lumen 

9-1-0 
10. Věc: Zm ěny oznámené provozovateli vysílání - na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání  
10-0-0 

11. Věc: Přehled soudních řízení – rozhlasové vysílání prost řednictvím pozemních 
vysíla čů – neukon čená soudní řízení  

-  Rada bere informaci na vědomí 
10-0-0 

12. Věc: Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ  
-  Rada bere na vědomí informaci o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ  

10-0-0 
13. Věc: ČTÚ – informace o vydání individuálních oprávn ění k využívání rádiových 
kmito čtů rozhlasové služby  

-  Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

10-0-0 
14. Věc: AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno – rozhlas ové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání v pátek 29. srpna a v sobotu 30. srpna 
2008, analýza  
 



15. Věc: Radio Šumava,. s.r.o. / Radio Šumava – rozhlasov é vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání v sobotu 9. srpna a st ředy 13. srpna 
2008, analýza  

-  Rada shledala, že provozovatel Radio Šumava, s.r.o. odvysílal program Radio 
Šumava v kontrolovaných dnech 9. a 13. srpna 2008 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
16. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě rozhlasového vysílání 
– podklad pro rozhodnutí o dalším postupu  
 
17. Věc: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima televize – analý za pořadu Nic než pravda ze dne 
25. srpna 2008 od 21:10 hodin na programu Prima tel evize  

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Nic než pravda dne 25. srpna 2008 od 21:10 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově–obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 

9-0-1 
18. Věc: Česká televize – sponzo ři reklamní zn ělky – srpen 2008  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Marie Claire, produkt časopis (sponzor reklamní znělky, 
mutace 2), vysílané premiérově dne 19. srpna 2008 ve 20:01:03 hodin na programu 
ČT1, bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RWE (sponzor reklamní znělky, mutace 7), vysílané 
premiérově dne 19. srpna 2008 ve 21:15:58 hodin na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RWE (sponzor reklamní znělky, mutace 8), vysílané 
premiérově dne 19. srpna 2008 ve 21:17:33 hodin na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou 

11-0-0 
19. Věc: Česká televize/ ČT1 – sponzorské vzkazy jako neodd ělená reklama  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RAMA, produkt Classic Idea! Multivita (sponzor pořadu, 
mutace 1) s premiérou dne 1. srpna 2008 v 18:45:21 hod. na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 

5-6-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RAMA, produkt Classic (sponzor pořadu, mutace 1) s 
premiérou dne 1. srpna 2008 v 18:53:20 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou  



4-7-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora MIRONET (sponzor počasí, mutace 1) s premiérou dne 18. 
srpna 2008 v 06:11:10 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou  

8-1-0 
20. Věc: FTV Prima, spol. s r.o. – sponzor reklamní zn ělky – srpen 2008  

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora Vodafone, produkt Jde to i jinak (sponzor reklamní 
znělky, mutace 10), vysílané premiérově dne 16. srpna 2008 ve 21:38:46 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
21. Věc: CET 21 spol. s r.o./Nova – sponzorský vzkaz jako  neodd ělená reklama  

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora COOP (sponzor pořadu, mutace 6) s premiérou dne 3. srpna 
2008 v 11:11:02 hod. na programu Nova, bylo neoddělenou reklamou  

3-5-3 
22. Věc: Reklama Walmark – produkt Emoxen gel naproxenum  

-  Rada zahajuje se společností Walmark a.s. správní řízení z moci úřední, protože se 
zadáním reklamy Walmark, produkt Emoxen gel naproxenum (mutace 6), která byla 
premiérově vysílána dne 8. srpna 2008 ve 13:44:55 hod. na programu ČT2 a následně 
na tomtéž programu reprízována do 24. srpna 2008, mohla dopustit porušení § 5a odst. 
5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-1-0 
23. Věc: Reklama NIVEA, produkt Visage DNAge Zone action (mutace 1,2)  

-  Rada zahajuje se společností TBWA Praha, s.r.o. správní řízení z moci úřední, 
protože se zpracováním reklamy Nivea na produkt Visage DNAge Zone action (mutace 
1), která byla vysílána od 4. února 2008 na programech Nova a Prima televize, mohla 
dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 
-  Rada zahajuje se společností TBWA Praha, s.r.o. správní řízení z moci úřední, 
protože se zpracováním reklamy Nivea na produkt Visage DNAge Zone action (mutace 
2), která byla vysílána od 4. února 2008 na programech Nova a Prima televize, mohla 
dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 
24. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě televizního vysílání – 
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu  

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima s.r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Recepář prima nápadů dne 15. června 2008 v 11:50 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu 

10-1-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima s.r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Recepář prima nápadů dne 15. června 2008 v 11:50 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby obsah sponzorovaného pořadu 
nemohl být ovlivněn sponzorem 

9-0-0 



-  Rada vydává provozovateli České televizi upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. 
j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Kráska v nesnázích, odvysílaným dne 14. 
září 2008 ve 20:00 hodin na programu ČT1, porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne 

7-0-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Kráska v nesnázích dne 14. září 2008 ve 20:00 hodin na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

7-2-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Fajn brigáda z cyklu Soukromé pasti dne 17. září 2008 ve 20:00 hodin na 
programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých 

10-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Poslední Mohykán dne 20. září 2008 ve 14:30 hodin na programu Nova se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 

4-4-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Události, resp. reportáže Armádní majetek dne 20. září 2008 v 19:00 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti 

5-4-0 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Jiná láska z cyklu 
Soukromé pasti dne 24. září 2008 ve 20:00 hodin na programu Nova porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne 

8-1-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem První zpravodajskou, a.s. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušování licenčních podmínek programu Z1 v období 1. června 
2008 až 15. srpna 2008 

4-3-3 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima s.r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § … zákona č. …, neboť odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. 
reportáže o poranění oka rozbitými brýlemi po výstřelu dětské pistolky dne 21. září 2008 
v 18:55 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti 
…231...31 odst.2 

6-0-4 



25. Věc: Nestlé Česko, s.r.o – správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., spo čívající v zadání klamavé reklamy na produkt Purina Pro 
Plan premiérov ě odvysílané dne 24. kv ětna 2007 na programu Nova a následn ě 
reprizováné na programech Nova a ČT1 - po vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem reklamy, společností Nestlé Česko, 
s.r.o., zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., 
spočívající v zadání klamavé reklamy na produkt Purina Pro Plan Adult (mutace 3) 
odvysílané premiérově dne 24. května 2007 na programu Nova a v reprízách na 
programech ČT1 a Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím 
odpadl důvod správního řízení 

9-0-1 
26. Věc: PUBLICIS Prague, s.r.o – správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 40/1995 Sb., spo čívající v zpracování klamavé reklamy na produkt Pur ina 
Pro Plan premiérov ě odvysílané dne 24. kv ětna 2007 na programu Nova a následn ě 
reprizováné na programech Nova a ČT1 - po vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada zastavuje správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností PUBLICIS 
Prague, s.r.o., zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., spočívající ve zpracování klamavé reklamy na produkt Purina Pro Plan Adult 
(mutace 3) premiérově odvysílané dne 24. května 2007 na programu Nova a v 
reprízách na programech ČT1 a Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona 
nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 

8-0-2 
27. Věc: STUDIO MIRAGE s.r.o. – reklama GS Intensun  

-  Rada zahajuje se společností STUDIO MIRAGE s.r.o správní řízení z moci úřední, 
protože se zpracováním reklamy GS, produkt Intensun soutěž (mutace 1), která byla 
premiérově vysílána dne 6. května 2008 v 08:41:16 hod. na programu Prima televize a 
následně byla reprízována do 23. května 2008 na programech Nova a Prima televize, 
mohla dopustit porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.  

9-2-0 
28. Věc: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – správní  řízení - neodd ělená reklama – 
reklama na rádio Frekvence 1 a Rádio Impuls v rámci  bloku vlastních upoutávek - dne 
31. března 2008 v 16:10 a 19:27 hodin na programu Prima t elevize - po vyjád ření 
účastníka řízení  

-  Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/644 - 645/HOL/FTV vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
29. Věc: Česká televize. – televizní vysílání, správní řízení zahájené z moci ú řední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.–porušení povinnosti 
zajistit, aby reklamy a teleshoping byly rozeznatel né a zřetelně zvukov ě, obrazov ě či 
zvukov ě-obrazov ě odd ělené od ostatních po řadů.– odvysílání po řadu Toulavá kamera 
dne 2. prosince 2007 od 10:00 na programu ČT1  

-  Rada ukládá provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2. prosince 2007 v čase od 
10:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Toulavá kamera, čímž se mohl dopustit 
porušení citovaného ustanovení. Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a 
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
 

30. Věc: Reklamní bloky ve sportovních po řadech ČT2- březen-duben 2007- po 
vyjád ření  



-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci 
úřední, pro možné porušení § 49 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že v měsíci březnu 2007 opakovaně na programu ČT2 zařadil reklamu do 
pořadů ze sportovních podniků mimo přestávku, neboť porušení zákona nebylo 
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení  

9-1-0 
31. Věc: Česká televize/ ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel vysílání  dopustit tím, že dne 13. kv ětna 
2008 překročil hodinový limit reklamy o 5 sekund - po vyjád ření účastníka řízení  

-  Rada ukládá provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 60 000,- Kč, neboť se dne 
13. května 2008 v čase od 21:00 hodin do 22:00 hodin na programu ČT1 dopustil 
překročení povoleného hodinového limitu reklamy o 5 sekund, čímž porušil § 50 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
32. Věc: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – správní  řízení pro možné porušení § 50 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel vysílá ní dopustit tím, že 
dne 5. kv ětna 2008 p řekročil hodinový limit reklamy o 15 sekund - po vyjád ření 
účastníka řízení  

-  Rada ukládá provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení § 50 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., který stanovuje povolený hodinový reklamní limit v televizním 
vysílání a k porušení kterého došlo dne 5. května 2008 v čase od 21:00 hodin do 22:00 
hodin na programu Prima televize  

10-0-0 
33. Věc: Česká televize – televizní vysílání, správní řízení zahájené z moci ú řední pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobod né vytvá ření názor ů – odvysílání 
pořadu Reporté ři ČT, resp. reportáže Podivné st ěhování magistrátu na programu ČT1 
dne 29. ledna 2007 od 21:45 hodin  

-  Rada ve věci správního řízení spis. zn. 2008/186/mac/ČTV zahájeného 
s provozovatelem Česká televize pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající v povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace, kterého se měl 
dopustit tím, že dne 29. ledna 2007 ve 21.45 hodin na programu ČT 1 pořad Reportéři 
ČT, resp. reportáž Podivné stěhování magistrátu, mění právní kvalifikaci skutku na 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
34. Věc: FTV Prima spol. s r.o./ Prima televize – správní  řízení – po řad Zprávy Prima 
televize, resp. reportáž o soudu s Bohumilem Kulíns kým ze dne 23. dubna 2008 od 
19:30 hodin na programu Prima televize - zahájeno z a možné porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. (objektivita a vyváženost) - po vyjá dření účastníka řízení  

-  Rada ukládá provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- Kč , 
neboť odvysíláním pořadu Zprávy Prima televize, resp. reportáže o soudu s Bohumilem 
Kulínským dne 23. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu Prima televize, se dopustil 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Současně 
Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 
1000 Kč 

10-0-1 
35. Věc: Česká televize / ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. (objektivita a vyváženost), kterého se mohl dopustit odvysíláním 



pořadu Události, resp. reportáže o happeningu odp ůrců radaru, dne 23. dubna 2008 od 
19:00 hodin na programu ČT1 – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Českou televizí, správní řízení zahájené z moci 
úřední pro možné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže o happeningu 
odpůrců radaru, dne 23. dubna 2008 od 19:00 hodin na programu ČT1, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení  

8-0-0 
36. Věc: Přerušování sportovních p řenosů reklamou  

-  Rada bere na vědomí informaci ohledně přerušování sportovních přenosů reklamou  
11-0-0 

37. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.– Rozsudek M ěstského soudu v Praze č. j. 8 Ca 
212/2008-61- na vědomí Delpharmea a. s.– žaloba proti po řádkové pokut ě - informace 
o soudním jednání CET 21 spol. s r. o.- Rozsudek Ne jvyššího správního soudu č.j. 4 
As 9/2008 – 77- na v ědomí  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 212/2008-61, ze 
dne 4. září 2008, kterým se zamítá žaloba FTV Prima, spol. s r.o., na ochranu proti 
nezákonnému zásahu Rady upozorněním č.j. fol/1863/08 ze dne 26. 2. 2008  

11-0-0 
-  Rada bere na vědomí informaci o rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 
září č.j. 11 Ca 203/2008, kterým zrušil rozhodnutí Rady o uložení pořádkové pokuty 
50 000,- Kč společnosti Delpharmea a. s. za údajné neposkytnutí potřebné součinnosti 
dle § 7d zákona č. 40/1995 Sb.,  

11-0-0 
-  Rada zastavuje dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení se společností 
Delpharmea a. s. vedené ve věci pořádkové pokuty udělené z důvodu nesplnění § 7d 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť se prokázalo, že k porušení zákonné povinnosti nedošlo, 
čímž zanikl důvod pro vedení správního řízení 

11-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 9/2008 – 77, ze 
dne 22. července 2008, kterým se zamítá kasační stížnost Rady proti rozhodnutí 
Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2007, č. j. 7 Ca 32/2007 — 58 

11-0-0 
38. Věc: HDD s.r.o. – p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových systém ů – změna 
programové nabídky – p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli HDD s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 
Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté zahraniční 
televizní programy : The History Channel, Extreme Sports Channel, DOKU KLUB, THE 
FISHING AND HUNTING CHANNEL, Sky News, Private Spice (časový rozsah vysílání 
od 22.00 hod. do 06.00 hod.) a Bebe Tv a převzatý český televizní program : 
NOSTALGIA  

9-1-0 
39. Věc: Pozvánka – PS 
 
40. Věc: Mezinárodní konference Ofcomu, Londýn, 20. - 21.  listopadu 2008 

-  Rada schvaluje účast předsedy Václava Žáka na konferenci Ofcomu  
11-0-0 

 



41. WALMARK, a.s. /URINAL (mutace 2, 3, 4) – Inform ace o rozsudcích 7 As 16/2008; 7 
As 27/2007; 7 As 28/2008 vydaných Nejvyšším správní m soudem a FTV Prima, spol. s 
r.o./ VyVolení - Informace o rozsudcích 8 Ca 243/20 08 a 8 Ca 242/2008 vydaných 
Městským soudem v Praze  

-  Rada bere na vědomí rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. srpna 2008 č. 
j. 7 As 16/2008; 7 As 27/2007; 7 As 28/2008, kterými byly zrušeny rozsudky Městského 
soudu v Praze č.j. 10 Ca 297/2007, 10 Ca 334/2007 a 10 Ca 335/2007. Těmito 
rozsudky byly zamítnuty žaloby WALMARK, a.s. proti rozhodnutím 2006/231/kov/WAL - 
URINAL (mutace2), 2006/446/had/WAL - URINAL (mutace 3) a 2006/596/had/WAL - 
URINAL (mutace 4), kterým Rada uložila pokutu ve výši 100 000,- Kč (ve všech 
případech), za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do dne 
25. ledna 2006 

11-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudky Městského soudu Praze ze dne 29. srpna 2008 č. j. 8 
Ca 243/2008 a 8 Ca 242/2008. Těmito rozsudky byly zamítnuty žaloby FTV Prima, spol. 
s r.o. proti rozhodnutím Rpo/143/05 - VyVolení/8.10.2005 a Rpo/142/05 - 
VyVolení/10.10.2005, kterým Rada uložila pokutu ve výši 1 500 000,- Kč a 1 000 000,- 
Kč, za porušení § 32 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb 

11-0-0 
42. Konference Nové podoby digitálního rádia, Londý n, 29. - 30. října 2008 
 
 
ověřovatel:  
P. Bartoš 


