
Zápis z 1. zasedání, konaného dne 11. 1. 2011  

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

 

1. Schválení programu 1. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

10-0-0 

2. 1387(2010): Chello Central Europe s.r.o.; Analýza záznamu programu MINIMAX ze 
dne 29.11.2010 od 16:00 hodin do 18:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění upozorňuje provozovatele Chello Central Europe s.r.o., 
sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 27112501, na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Šaroniny trable 29. 
listopadu 2010 od 18:03 hodin na programu Minimax, který je určen dětským divákům 
od 3 do 14 let a ve kterém se objevily vulgarismy „hajzl, idiot“, se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění. 

11-0-0 

3. 1399(2010): PODA a.s./PODA TV; Analýza volebního vysílání v období od 10. do 12. 
října 2010 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu PODA TV provozovatele PODA 
a.s. v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev 
zahrnujícím úsek vysílání od 10. října do 12. října 2010. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele PODA a.s., IČ: 25816179, 
se sídlem 28. října 102, 702 00 Moravská Ostrava, na porušení licenčních podmínek, 
neboť vysílání hudebního bloku ze dnů 10. – 12. října 2010, které obsahovalo vysílání 
internetového Rádia Zostra, nebylo doprovázeno panoramatickými záběry z různých 
míst v regionu, čímž provozovatel porušil programové podmínky licence. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní od doručení upozornění.  

11-0-0 

4. 1389(2010): Různí provozovatelé; Přehled diváckých podání ohledně televizního 
vysílání s návrhy dalšího postupu 

-  Rada se seznámila s diváckými podněty z období 12.12.2010 – 3.1.2011, týkajícími 
se těchto pořadů, reklam a programových prvků: TV Barrandov, EZO.TV., 17.12.; Nova, 
Televizní noviny, 19.12.; TV Barrandov, Nikdy neříkej nikdy, 2.1.; Prima televize, 
Hitlerovi muži II, 23.12.; ČT1, Události, 11.9.; ČT24, Události, komentáře, 20.a 21.12.; 
TV Barrandov, Šmoulové, 12.11.; Nova, Ulice, 13.12.; ČT24, Studio 6, 16.12.; Nova, 
televizní noviny, 15.12.; ČT1; Strašidelný autobus, 11.12.; Nova, Hvězdný prach, 18.12.; 



ČT1, Pretty woman, 6.12.; ČT1, Reportéři ČT, 28.6.; stížnost na upoutávky na pořady 
obecně; stížnost na reklamu Always fresh; TV Třinec, Těšínské minuty 7.12. a Třinecký 
magazín 24.11.; ČT1, Kašpárek v rohlíku, 31.12.; Public TV, Sexy výhra, 31.12.; 
stížnost na reklamu kasina v Mikulově; stížnost na reklamu na Febrisan. 

11-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s 
provozovatelem Barrandov Televizní Studio, a.s., IČ: 41693311, se sídlem 
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl 
dopustit tím, že dne 17. prosince 2010 od 01:15 hodin odvysílal na programu Televize 
Barrandov interaktivní pořad EZO.TV, během něhož slovně, prostřednictvím 
moderátorky ve studiu, i písemně, prostřednictvím uvedeného kontaktu na telefonní 
linku, nabízel zpoplatněné služby konzultací s věštci či jasnovidci pomocí centrální 
telefonní linky dostupné i mimo dobu vysílání pořadu. Nabídka těchto služeb měla tedy 
charakter reklamy, respektive teleshoppingu, který nebyl snadno rozeznatelný a nebyl 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
oddělen od ostatních částí vysílání.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. 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.), upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., 
IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5 na porušení § 
48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v rámci pořadu Televizní noviny, 
odvysílaného dne 19. prosince 2010 od 19:30 hodin na programu NOVA, odvysílal 
reportáž o pokerovém turnaji PokerStars.com EPT Prague 2010, která měla obsahem i 
formou reklamní charakter, lákala diváky na možnost vysoké výhry, bezplatného zisku a 
vzrušující zábavy, přímo a otevřeně propagovala turnaj Europen poker tour, pořádaný 
firmou Poker stars, a rovněž další služby této firmy, zejména internetové herny 
PokerStars. Toto obchodní sdělení bylo zařazeno do televizního zpravodajství ve snaze 
zachovat zdání běžné zpravodajské reportáže, čímž mohla být veřejnost uvedena v 
omyl o povaze této prezentace. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení 
tohoto upozornění. 

11-0-0 

5. 2010/1352/RUD/Růz: Různí provozovatelé; Přehled zahájených správních řízení 

-  Rada se seznámila se správním řízením zahájeným předsedkyní Rady ve vlastní 
kompetenci sp.zn. 2010/1338/RUD/CET vedeným s provozovatelem CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 pro možné 
porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že dne 4. listopadu 2010 v časovém úseku od 21:00 do 22:00 hodin na programu Nova 
překročil hodinový limit reklamy, a to o 26 sekund, když odvysílal 746 sekund reklamy. 

11-0-0 

6. 2010/1278/vhu/Prv: První zpravodajská, a.s.; změna LP/program Z1 - kompenzační 
licence 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 11. ledna 2011 toto 



rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 27204090, sídlem: 
Blanická 1008/28, 120 00, Praha 2, souhlas se změnou skutečností obsažených v 
žádosti o licenci k provozování televizního programu Z1, šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů v DVB-T, na základě kompenzační licence, udělené pod č.j. 
mal/2760/08, spis. zn. 2008/316/mal/1ZP, spočívající ve vypuštění programového 
schématu a ve vypuštění licenčních podmínek zakotvujících podíl evropské nezávislé 
tvorby a evropské současné nezávislé tvorby na vysílání programu Z1, dle žádosti 
provozovatele, doručené Radě dne 12. listopadu 2010 pod č.j. 9502/2010 a doplněné 
dne 14. prosince 2010 pod. č.j. 10375/2010.  

9-1-1 

7. 2010/1279/vhu/Prv: První zpravodajská, a.s.; změna LP/program Z1 - vysílaní 
prostřednictvím družice a kabelových systémů 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 11. ledna 2011 toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 27204090, sídlem: 
Blanická 1008/28, 120 00, Praha 2, souhlas se změnou skutečností obsažených v 
žádosti o licenci k provozování televizního programu Z1, šířeného prostřednictvím 
družice a kabelových systémů, na základě licence udělené pod č.j. sve/2759/08, spis. 
zn. 2008/315/sve/1ZP, spočívající ve vypuštění programového schématu a ve vypuštění 
licenčních podmínek zakotvujících podíl evropské nezávislé tvorby a evropské 
současné nezávislé tvorby na vysílání programu Z1, dle žádosti provozovatele, 
doručené Radě dne 16. listopadu 2010 pod č.j. 9547/2010 a doplněné dne 14. prosince 
2010 pod. č.j. 10375/2010.  

8-1-1 

8. 2010/1280/vhu/Prv: První zpravodajská, a.s.; změna LP/programZ1 - vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 11. ledna 2011 toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První zpravodajská a.s., IČ: 27204090, sídlem: 
Blanická 1008/28, 120 00, Praha 2, souhlas se změnou skutečností obsažených v 
žádosti o licenci k provozování televizního programu Z1, šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, na základě licence udělené pod č.j. KOZ/3496/2010, 
spis. zn. 2010/957/KOZ/Prv, spočívající ve vypuštění programového schématu a ve 
vypuštění licenčních podmínek zakotvujících podíl evropské nezávislé tvorby a 
evropské současné nezávislé tvorby na vysílání programu Z1, dle žádosti 
provozovatele, doručené Radě dne 16. listopadu 2010 pod č.j. 9548/2010 a doplněné 
dne 14. prosince 2010 pod. č.j. 10375/2010.  

10-1-1 

9. 2010/221/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Miami IV. 
(8)/Přibitý/26.1.2010/17:45  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění 
(dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 
458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pokutu ve výši 50 
000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 



se dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka Miami dne 26. ledna 2010 od 17:45 hodin na 
programu Nova, čímž porušil povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí 
a mladistvých, a to zejména tím, že pořad obsahoval několik scén, zobrazujících 
realistické násilí (střelba hřebíku do lidského oka, vražda makty provedená brutálním 
způsobem), které byly způsobilé šokovat a traumatizovat dětského diváka, vyvolat v 
něm pocity strachu a úzkosti a vést k ohrožení jeho psychického a mravního vývoje. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 
č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010221. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010221. 

8-2-1 

10. 0006(2011): Problematika měření zákonem stanoveného hodinového reklamního 
limitu 

-  Rada se seznámila s interním materiálem Problematika měření zákonem 
stanoveného hodinového reklamního limitu. 

12-0-0 

11. 2010/1151/RUD/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Norbit/31.7.2010/20:00 - SPOJENÍ 
2010/978,983,984 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané 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 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 11. 
ledna 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 
458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení 
vedené pro možné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 31. července 2010 od 20 hodin na programu Nova ve vysílání filmu 
Norbit porušil povinnost nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, 
kinematografických děl a zpravodajských pořadů reklamou více než jednou za každý 
plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut, neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího upozornění dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. a současně Rada v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. a podle 
ustanovení § 59 odst. 1-3 upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o.,IČ: 458 00 456, 
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 31. července 2010 od 
20 hodin na programu Nova ve vysílání filmu Norbit porušil povinnost nepřerušovat 
vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů 
reklamou více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut 
tím, že do pořadu s plánovanou délkou trvání od 20:00 do 22:10 hodin vložil celkem pět 
reklamních bloků. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení 
tohoto upozornění. Současně Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o.,IČ: 458 00 
456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro 
možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 31. července 2010 v časovém rozmezí od 20:00 do 21:00 hodin na programu Nova 
překročil povolený hodinový limit pro vysílání reklamy a teleshoppingových šotů o 4 s 
(celkem odvysíláno 724 s), neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění 
dle § 59 zákona č. 231/2001 a současně Rada v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 



provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 31. července 2010 v časovém rozmezí od 20:00 do 
21:00 hodin na programu Nova překročil povolený hodinový limit pro vysílání reklamy a 
teleshoppingových šotů o 4 s (celkem odvysíláno 724 s). Rada stanovuje provozovateli 
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. Současně Rada v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 a utsanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje s provozovatelem, 
CET 21 spol. s r.o.,IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 
5, správní řízení vedené pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 31. července 2010 v časovém rozmezí od 21:00 do 
22:00 hodin na programu Nova překročil povolený hodinový limit pro vysílání reklamy a 
teleshoppingových šotů o 4 s (celkem odvysíláno 724 s), neboť nebyla splněna 
podmínka předchozího upozornění dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. a současně Rada v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 
231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o.,IČ: 458 00 456, se sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 31. července 2010 v časovém 
rozmezí od 21:00 do 22:00 hodin na programu Nova překročil povolený hodinový limit 
pro vysílání reklamy a teleshoppingových šotů o 4 s (celkem odvysíláno 724 s).Rada 
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

12. 2008/237/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/napadení servírky v 
USA/22.3.2007/19.30 - 400 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. října 2010 č.j. 
6 A 53/2010-35, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2009 
spis.zn. 2008/237/mac/CET, zn. BUR/54/2010, jímž Rada uložila provozovateli CET 21 
spol. s r.o. pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení povinnosti uvedené v ustanovení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že dne 22. 
března 2007 v čase od 19:30 hodin odvysílal na programu Nova pořad Televizní noviny, 
resp. reportáž o brutálním napadení servírky v USA, kde byly opakovaně odvysílány 
scény, kdy mohutný muž bije a kope ženu, které byly způsobilé ohrozit zejména 
psychický vývoj dětí a mladistvých. 

12-0-0 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 14. října 2010, č.j. 6 A 53/2010-35, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady 
ze dne 15. prosince 2009 spis.zn. 2008/237/mac/CET, zn. BUR/54/2010, jímž Rada 
uložila provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení 
povinnosti uvedené v ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit tím, že dne 22. března 2007 v čase od 19:30 hodin odvysílal na 
programu Nova pořad Televizní noviny, resp. reportáž o brutálním napadení servírky v 
USA, kde byly opakovaně odvysílány scény, kdy mohutný muž bije a kope ženu, které 
byly způsobilé ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. 

11-0-0 

13. 2008/870/fol/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/sponzor vzkaz IKO/mut 
1/9.3.2008/17:53:20 - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010 
č.j. 3 A 74/2010-43-45, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2010, 
sp.zn. 2008/870/FOL/CET, č.j. FOL/599/2010, jímž Rada uložila provozovateli CET 21 
spol. s r. o. sankci ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. neboť odvysíláním označení sponzora IKO (mutace 1) s premiérou dne 9. 
března 2008 v 17:53:20 hod. na programu Nova, které svým obsahem bylo reklamou a 
které ve vysílání nebylo nikterak odděleno od ostatních částí programu, se dopustil 



porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. 

11-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 
listopadu 2010 č.j. 3 A 74/2010-43-45, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 15. 
února 2010, sp.zn. 2008/870/FOL/CET, č.j. FOL/599/2010, jímž Rada uložila 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. sankci ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. neboť odvysíláním označení sponzora IKO (mutace 1) 
s premiérou dne 9. března 2008 v 17:53:20 hod. na programu Nova, které svým 
obsahem bylo reklamou a které ve vysílání nebylo nikterak odděleno od ostatních částí 
programu, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

11-0-0 

-  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.), vydala toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČO: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním označení sponzora IKO (mutace 1) s premiérou dne 9. března 2008 v 
17:53:20 hod. na programu Nova, které svým obsahem bylo reklamou (spotřebitel je 
lákán ke koupi zdůrazněním kvality produktu - na kontrastu slunce-bouřka je ukázáno, 
jak je střecha společnosti IKO odolná i v nepřízni počasí – což je doplněno slovy o 
zajištění rodinné pohody v každém počasí), a které ve vysílání nebylo nikterak odděleno 
od ostatních částí programu, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu, neboť nebyla 
splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a 
současně dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Rada upozorňuje provozovatele CET 
21 spol. s r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00 
na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení 
sponzora IKO (mutace 1) s premiérou dne 9. března 2008 v 17:53:20 hod. na programu 
Nova, které svým obsahem bylo reklamou (spotřebitel je lákán ke koupi zdůrazněním 
kvality produktu - na kontrastu slunce-bouřka je ukázáno, jak je střecha společnosti IKO 
odolná i v nepřízni počasí – což je doplněno slovy o zajištění rodinné pohody v každém 
počasí), se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Rada provozovateli 
televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

14. 2007/748/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 1. díl/29.10.2006/20:00 - 
250 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010 
č.j. 3 A 67/2010-40-45, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2010 sp. 
zn. 2007/748/FOL/ČTV, č.j. FOL/601/2010, jímž byla provozovateli Česká televize 
udělena pokuta ve výši 250.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 1. části filmu Sametoví vrazi, dne 29. října 
2006 od 20:00 hodin na programu ČT1. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), 
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 11. ledna 2011 toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 
Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 1. části filmu Sametoví vrazi, dne 29. 
října 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, jenž obsahuje expresivní až naturalistické 
scény (00.36.55 vražda v autě, pachatel prostřeluje oběti hlavu;00.39.50 nahá mrtvola 
je balena do drátěného pletiva a shozena do přehrady;01.01.40 vražda fotografa, opět 
průstřel hlavy;01.02.10 po zjištění, že fotograf ještě žije, je vražda dokonána ve sklepě 
několika dalšími výstřely, mrtvola je okradena, svlečena, zavařena do sudu a vhozena 
do přehrady), způsobilé vyvolat v dětech a mladistvých pocity děsu, strachu, noční můry 
či je psychicky traumatizovat, z důvodu uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty dle § 61 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a současně dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
Rada upozorňuje provozovatele Česká televize, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, IČ 
00027383 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 
odvysíláním 1. části filmu Sametoví vrazi, dne 29. října 2006 od 20:00 hodin na 
programu ČT1, jenž obsahuje expresivní až naturalistické scény (00.36.55 vražda v 
autě, pachatel prostřeluje oběti hlavu;00.39.50 nahá mrtvola je balena do drátěného 
pletiva a shozena do přehrady;01.01.40 vražda fotografa, opět průstřel hlavy;01.02.10 
po zjištění, že fotograf ještě žije, je vražda dokonána ve sklepě několika dalšími 
výstřely, mrtvola je okradena, svlečena, zavařena do sudu a vhozena do přehrady), 
způsobilé vyvolat v dětech a mladistvých pocity děsu, strachu, noční můry či je 
psychicky traumatizovat. Předmětné scény mohou rovněž přispět k snížení prahu 
citlivosti při vnímání násilí. Tyto scény tak mohou ohrozit zejména psychický a morální 
vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůta k nápravě na 10 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

12-0-0 

15. 2007/749/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 2. díl/5.11.2006/20:00 - 
250 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010 
č.j. 3 A 68/2010-34-39, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2010 sp. 
zn. 2007/749/FOL/ČTV, č.j. FOL/602/2010, jímž byla provozovateli Česká televize 
udělena pokuta ve výši 250.000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 2. části filmu Sametoví vrazi, dne 
5.listopadu 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), 
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 11. ledna 2011 toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 
Praha 4, IČ 00027383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,odvysíláním 2. části filmu Sametoví vrazi, dne 
5.listopadu 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, jenž obsahuje expresivní až 
naturalistické scény (00.11.40 pachatel přes prosby postiženého zabíjí další oběť 
střelbou v autě; 00.19.00 jeden z pachatelů se snaží zabít svoji matku, ta je těžce 
zraněna výbušninou, pachatel vyslovuje rozčarování, že matka ještě žije;00.25.30 další 
oběť je zastřelena ve svém domě, zatímco jeho žena ve vedlejší místnosti souloží), 
způsobilé vyvolat v dětech a mladistvých pocity děsu, strachu, noční můry či je 
psychicky traumatizovat, z důvodu uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. a současně Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
upozorňuje provozovatele Česká televize, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, IČ 00027383 



na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 
odvysíláním 2. části filmu Sametoví vrazi dne 5.listopadu 2006 od 20:00 hodin na 
programu ČT1, jenž obsahuje expresivní až naturalistické scény (00.11.40 pachatel 
přes prosby postiženého zabíjí další oběť střelbou v autě; 00.19.00 jeden z pachatelů se 
snaží zabít svoji matku, ta je těžce zraněna výbušninou, pachatel vyslovuje rozčarování, 
že matka ještě žije; 00.25.30 další oběť je zastřelena ve svém domě, zatímco jeho žena 
ve vedlejší místnosti souloží), způsobilé vyvolat v dětech a mladistvých pocity děsu, 
strachu, noční můry či je psychicky traumatizovat. Předmětné scény mohou rovněž 
přispět ke snížení prahu citlivosti při vnímání násilí. Tyto scény tak mohou ohrozit 
zejména psychický a morální vývoj dětí a mladistvých. Rada provozovateli stanovuje 
lhůtu k nápravě 10 dnů od doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

16. 0005(2011): Ministerstvo kultury; Odpověď Ministerstva kultury na dotazy Rady k 
vyhodnocování mediální gramotnosti 

-  Rada se seznámila s odpovědí Ministerstva kultury na dotazy Rady týkající se 
vyhodnocování mediální gramotnosti. 

12-0-0 

17. 0004(2011): sdělení RNDr. Jitky Seitlové, zástupkyně veřejného ochránce práv, ve 
věcech 1) neslyšících a nevidomých + ASNEP a 2) stížností Lukáše Lhoťana - na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s dopisem, jímž RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného 
ochránce práv, dává na vědomí svůj další postup ve věci zpřístupňování televizního 
vysílání sluchově a zrakově postiženým a ve věci podnětů Lukáše Lhoťana proti 
postupu Rady při vyřízení stížností. 

12-0-0 

18. 1322(2010): problematika sponzorování provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s interním materiálem na téma sponzorování televizních pořadů a 

programů provozovateli rozhlasového vysílání 

           11-0-0 

19. 1337(2010): revize metodik a interních materiálů/stanoviska/priority Rady 

- Rada souhlasila s postupem navrženým Úřadem pro revizi metodik, interních 
materiálů a stanovisek Rady v souladu s Radou přijatými prioritami pro období do první 
poloviny roku 2011 

12-0-0 

20. 1391(2010): Ari Lieberman; Analýza obsahu AVMSnv Multimediální zpravodaj 
Prahy 7 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele Ari Lieberman / Multimediální zpravodaj Prahy 7. 

12-0-0 

21. 0021(2011): MAFRA a.s.; Informace o nápravě porušení zákona poskytovatele 
MAFRA a.s. / VIDEO iDNES.  

-  Rada se seznámila s informací poskytovatele audiovizuální mediální služby na 
vyžádání MAFRA a.s. o nápravě porušení zákona, kterého se poskytovatel dopustil 
prostřednictvím své služby VIDEO iDNES (video.idnes.cz). 

12-0-0 

22. 2010/1393/dol/BEL: Belžík Richard; 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. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Richarda Belžíka, 



bytem Brno, Kuršova 9, PSČ: 63500, IČ: 76379434, na porušení § 6 odst. 1 zákona č. 
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání 
dostupné na internetové stránce www.navratdoreality.cz nesplnil povinnost umožnit 
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 
písm. a), b) a c) citovaného zákona. Rada stanovuje poslytovateli lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

23. 2010/1394/dol/SPO: SPORTSTREAM 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. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele SPORTSTREAM 
s.r.o., se sídlem Praha 6, Šárecká 1024/23, PSČ: 16000, IČ: 28395247, na porušení § 6 
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby 
na vyžádání dostupné na internetové stránce www.sportstream.cz nesplnil povinnost 
umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 
odst. 1 písm. a), b) a c) citovaného zákona. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k 
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

24. 2010/1392/dol/TFM: Topfun Media, a.s.; 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. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele Topfun Media a.s., 
se sídlem Ostrava, Daliborova 419/11, PSČ: 70900, IČ: 28636589, na porušení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání dostupné na internetové stránce www.topfun.cz nesplnil povinnost 
umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 
odst. 1 písm. c) citovaného zákona. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

25. 2010/1395/dol/MED: MediaMax, 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. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele MediaMax s.r.o., se 
sídlem Ostrava, Brandlova 9, PSČ: 702 00, IČ: 60794429, na porušení § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na 
vyžádání dostupné na internetové stránce www.streamtech.tv nesplnil povinnost 
umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 
odst. 1 písm. c) citovaného zákona. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

26. 2010/1396/dol/TOC: TOCCULIO 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. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje poskytovatele TOCCULIO s.r.o., 
se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ: 14000, IČ: 27607941, na porušení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání dostupné na internetové stránce www.boomtv.cz nesplnil povinnost 
umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 



odst. 1 písm. c) citovaného zákona. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

27. 2010/472/zab/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu kmitočtu České Budějovice - Vráto 
90,5 MHz / 1 kW na 1,58 kW a upřesnění stanoviště 

-  Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283 se sídlem 
Wenzigova 4/1872, PSČ 12000 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
EVROPA 2 (licence Ru/113/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu vysílače České Budějovice III, 
90,5 MHz, z 1 kW na 1,58 kW a změně stanoviště ze souřadnic WGS 84: 14 29 56 / 48 
59 11 na souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 48 59 10 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

28. 2010/526/zab/RPR: Rádio Profil s.r.o. / Radio HEY Profil - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Kozlov alt. Ústí nad Orlicí 88,9 
MHz / 250 W 

-  Rada uděluje provozovateli Rádio Profil s.r.o., IČ: 15053164, Štrossova 291, 530 03 
Pardubice, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio HEY Profil (licence 
Ru/107/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Ústí nad Orlicí 2 91,8 MHz / 200 W, 
souřadnice WGS 84: 16 24 02 / 49 58 22 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

29. 2010/613/zab/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o. / Evropa 2 / Rádio Evropa 2 - Morava - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Třinec 104,2 
MHz/100W k licenci č.j. Ru/31/99; Hodonín 90,2 MHz/100W a Strakonice 95,3 MHz/100W 
k licenci č.j. Ru/113/01 

-  Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283 se sídlem 
Wenzigova 4/1872, PSČ 12000 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
EVROPA 2 (licence Ru/113/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Strakonice 2 95,3 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 16 27 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

30. 2010/1134/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Děčín 87,6 MHz / 200 W, 
Liberec 103,1 MHz / 200 W, Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 94,6 MHz alt. 97,4 MHZ 
/ 200 W 

-  Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem 
Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10, souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99) spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Liberec I 
103,1 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu  

12-0-0 

31. 2010/1325/zab/MLO: MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Olomouc 96,6 MHz / 200 W alt. 
100 W a Jihlava 88,9 MHz / 250 W alt. 100 W 



-  Rada neuděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Wenzigova 
4/1872, 120 00 Praha 2, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu DANCE RADIO 
(licence č.j. Ru/115/05) spočívající v přidělení kmitočtů Olomouc - Radíkov 96,6 MHz / 
100 W a Jihlava Rudný 88,9 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu 

12-0-0 

32. 2011/14/CUN/VPP: V plus P s.r.o.; žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti 
o licenci podle § 21 odst. 1 písm. e) 

-  Rada uděluje provozovateli V plus P s.r.o., IČ: 49050435, se sídlem Nábřeží 1. máje 
1935, 397 01 Písek, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio 
Prácheň (licence Ru/1/00 ze dne 23. listopadu 1999) podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně seznamu společníků a s ní spojenou změnou 
společenské smlouvy, k nimž dojde v důsledku převodu obchodního podílu společníka 
Václava Duchače na společnost InFin, s.r.o. 

12-0-0 

33. 2011/10/CUN/LON: LONDA spol. s r. o.; žádost o změnu programových licenčních 
podmínek 

-  Rada přerušuje správní řízení s provozovatelem LONDA, spol. s r.o. IČ: 49241931, se 
sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Impuls (licence Ru/194/98), a to z důvodu podle § 21 odst. 3 věta šestá zákona č. 
231/2001 Sb., odstranění nedostatku žádosti 

12-0-0 

34. 1400(2010): Radio Černá Hora II. s.r.o.; sexistická reklama Clavin_analýza 

-  Rada shledala, že reklama na výrobek Clavin, odvysílána dne 13. 11. 2010 na 
programu Radio Černá hora, byla odvysílána v souladu se zákonem 

11-1-0 

35. 1402(2010): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače týkajícím se diskriminace na základě rasy 
(národnosti) ve vysílání programu Frekvence 1, s podnětem posluchače na imaginární 
rozhovory s „Karlem Gottem“ na programu Frekvence 1, s podnětem posluchače na 
skrytou reklamu ve vysílání Českého rozhlasu Sever a s podnětem posluchače na 
nesprávnost vyjádřování moderátorů Českého rozhlasu Radiožurnál  

12-0-0 

- Rada zahajuje s provozovatelem Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 
Praha 2, správní řízení z moci úřední, neboť odvysíláním ranního zpravodajství dne 28. 
prosince 2010 od 06:00, na programu Český rozhlas 1 -  Radiožurnál, konkrétně 
zpravodajské informace, že lékaři chtějí odejít za lepším platem z Čech (nikoli Česka), 
se mohl dopustit porušení povinnosti podle § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
zásad objektivity a vyváženosti a stanovuje lhůtu k vyjádření ve věci do 15 dnů od 
doručení výzvy. 

4-5-2 

36. 2011/2/FIA/ALT: ALTEMA TV Productions s.r.o. / ALTEMA - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – žádost o ukončení platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli ALTEMA TV Productions s.r.o., IČ: 285 41 
588, zanikla dne 23. prosince 2010 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k 
provozování televizního programu ALTEMA prostřednictvím kabelových systémů, 



vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2009/1138/zem/ALT ze dne 3. listopadu 2009. O 
této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení 

12-0-0 

37. 2010/1378/zem/SEL: SELF servis, spol. s r.o.; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - doplnění licence o výčet okresů u televizního 
vysílání podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., po upozornění na porušení zákona 

-  Rada doplňuje provozovateli SELF servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem 
Pálavské náměstí 11, Brno-Vinohrady, PSČ 628 00, podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010 
Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/256/02/2968 ze dne 21. října 2002, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst.1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.) dle podání 
provozovatele doručeného pod čj. 10387 ze dne 16. prosince 2010, ve znění doplnění 
ze dne 17. prosince 2010, č.j. 10530. 

12-0-0 

38. 2011/9/FIA: § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 - doplnění licencí o výčet katastrálních 
území a okresů - po upozornění na porušení zákona 

-  Rada doplňuje provozovateli AQUA, a.s. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., 
územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/78/03/798 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 20. prosince 2010, č.j. 10544 

12-0-0 

-  Rada doplňuje provozovateli J.D.Production, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/520/zem/JDP, č.j.: 
zem/6944/06 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o 
výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze 
dne 20. prosince 2010, č.j. 10545 

12-0-0 

-  Rada doplňuje provozovateli Janu Voldřichovi podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 
Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/157/zem/VOL, č.j.: zem/1980/09 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 21. 
prosince 2010, č.j. 10734 

12-0-0 

-  Rada doplňuje provozovateli CITYTV, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 
Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2008/442/zem/CTY, č.j.: zem/6138/08 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 22. 
prosince 2010, č.j. 10757 

12-0-0 

-  Rada doplňuje provozovateli AV- PARK s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 
Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/26/05/410 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 22. prosince 2010, č.j. 10756 

12-0-0 

39. 2010/1213/KOZ/RIO: RIO Media a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - správní řízení vedené pro možné porušení § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. - po vyjádření 

-  Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení se 
společností RIO Media, a.s., IČ: 28216733, se sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 
30/2124, vedené pro možné porušení § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 



měl účastník dopustit tím, že nevyhradil na žádost obce zdarma jeden kanál pro 
bezplatný místní informační systém, neboť odpadl důvod řízení 

12-0-0 

40. 2010/1381/FIA/CDG: Czech Digital Group, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna ostatních skutečností – 
oznámení provozovatele, oznámení změn po lhůtě – upozornění 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 
609, se sídlem Varenská 51, Ostrava 1, PSČ 702 00, licence sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, 
č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008 se změnou v osobách statutárního orgánu, 
změnou dozorčí rady a stanov společnosti dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v 
rozsahu podání ze dne 16. prosince 2010, č.j. 10386 

9-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se 
sídlem Varenská 51, Ostrava 1, PSČ 702 00, licence sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j. 
Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008 na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil změnu v osobách statutárního orgánu, 
změnu dozorčí rady a změnu stanov v zákonem stanovené lhůtě a stanovuje mu lhůtu k 
nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění 

12-0-0 

41. 1363(2010): TradeTec, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím družice - oznámení 
změny programové nabídky; vrácení správního poplatku 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele TradeTec, a.s., IČ 27859355, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím družice, č.j. zem/1781/09, sp.zn. 2009/41/zem/TTE, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy 
české: HBO HD, Cinemax a zahraniční Travel Channel HD, Penthouse HD (00:00 – 
06:00 h); dle podání č.j. 10389 a 10390 z 16.12.2010  

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele TradeTec, a.s., IČ 27859355, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím družice, č.j. zem/1781/09, sp.zn. 2009/41/zem/TTE, 
spočívající ve změně názvu programů XXX XTREME na Daring!TV; Bebe TV na Duck 
TV (od 1.1.2011), NOSTALGIA na Kino CS 

12-0-0 

-  Rada vrací provozovateli TradeTec, a.s., IČ 27859355, na základě žádosti 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. 10531 

12-0-0 

42. 0008(2011): AK Petržílek - JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.; Právní analýza - 
postavení Rady jako ústředního orgánu státní správy - důsledky usnesení ÚS ze dne 
30. listopadu 2010 pro další řízení ve věci napadených rozhodnutí ČTÚ 

-  Rada se seznámila s právní analýzou advokátní kanceláře AK Petržílek týkající se 
důsledků usnesení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, Pl. ÚS 52/04 

12-0-0 

43. 0007(2011): Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako ústředního 
správního úřadu, resp. ústředního orgánu státní správy 

-  Rada souhlasí se zasláním informativního dopisu předsedovi vlády a ústředním 
orgánům státní správy o účincích Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 



sp.zn. Pl. ÚS 52/04, kterým byl vysloven právní závěr, že Radu pro rozhlasové a 
televizní vysílání je třeba považovat za ústřední orgán státní správy 

11-0-0 

44. 1397(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 10 oznámeními provozovatelů vysílání 

12-0-0 

45. 2007/493/mal: Licenční řízení Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW 

-  Rada uděluje JOE Media s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 
Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW pro program Rádio Sázava na dobu 8 let, žádosti 
ostatních žadatelů zamítá  

9-1-1 

46. 1375(2010): manuál postupu v licenčním řízení 

-  Rada schvaluje Manuál k vyhodnocování licenčních řízení 

11-0-0 

47. 0033(2011): Formulář SPIR pro hlášení evropské tvorby 

-  Rada se seznámila s návrhem formuláře Hlášení o splnění podílu evropské tvorby 

12-0-0 

48. 2009/756/had/: HUSTLER TV - 4M Rožnov, spol. s r.o. - reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele 4M Rožnov, spol. s r.o. na upozornění 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. 

10-0-0 

 

ověřovatel:  

p. Bartoš 


