
Zápis z 3. zasedání, konaného ve dnech 3. 2. 2009 -  4. 2. 2009 

Přítomni: Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Rozehnal, Novák, Macková, Matulka, Pejřil, Žák, 
Pospíchal, Kantůrková 
Omluveni: Kostrhun, Ondrová 
Ověřovatel: Bartoš 
 
1.Věc: Schválení programu 3. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
7-0-0 

2. Věc: CET 21 spol. s r.o., Po řad Zvířátka v pohod ě, odvysílaný dne 14. prosince od 8 
hodin a Film Nebezpe čné pády, odvysílaný v ned ěli 14. prosince dopoledne_podání 
vysv ětlení  
 
3. Věc: JETIX EUROPE CHANNELS B.V. - řízení o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání prost řednictvím družice pro Českou republiku, Slovenskou 
republiku a Ma ďarskou republiku 

-  Rada přerušuje řízení se žadatelem JETIX EUROPE CHANNELS B.V., IČ 32076692, 
ve věci jeho žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím družice 
podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. a vyzývá ho k předložení nového 
návrhu vysílacího schématu programu JETIX ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy  

11-0-0 
4. Věc: JETIX EUROPE CHANNELS B.V./JETIX - řízení o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání prost řednictvím družice pro Polskou republiku 

-  Rada přerušuje řízení se žadatelem JETIX EUROPE CHANNELS B.V., IČ 32076692, 
ve věci jeho žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím družice 
podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. a vyzývá ho k předložení nového 
návrhu vysílacího schématu programu JETIX ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 

11-0-0 
5. Věc: JETIX EUROPE CHANNELS B.V./JETIX - řízení o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání prost řednictvím družice pro Rusko, Rumunsko, Bulharsko, A lbánii 
Arménii, Ázerbájdžán, B ělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Estonsko,  Gruzii, 
Kazachstán, Kyrgyzstán, Litvu, Lotyšsko, Makedonii,  Srbsko a Černou Horu, 
Slovinsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajinu, Uzb ekistán 

-  Rada přerušuje řízení se žadatelem JETIX EUROPE CHANNELS B.V., IČ 32076692, 
ve věci jeho žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím družice 
podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. a vyzývá ho k předložení nového 
návrhu vysílacího schématu programu JETIX ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 

10-0-0 
6. Věc: Radio Proglas s.r.o. / Radio Proglas – rozhlasov é vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zm ěna výkonu kmito čtu Byst řice pod Hostýnem 90,6 MHz z 500 W 
na 1 kW 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Proglas s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně výkonu kmitočtu 
Bystřice pod Hostýnem 90,6 MHz z 500 W na 1 kW podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Proglas 

11-0-0 



7. Věc: Radio Bohemia s.r.o. / Kiss Delta – rozhlasové v ysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání – 
změna výšky st ředu antény kmito čtu Pardubice 91,1 MHz/1 kW 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Bohemia s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně výšky středu 
antény kmitočtu Pardubice 91,1 MHz/1 kW podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Kiss Delta 

11-0-0 
8. Věc: RNDr. Pavel Foretník / Radio Haná – rozhlasové v ysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání 
přidělení kmito čtu Svitavy 90,1 MHz/150 W 

-  Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Svitavy 90,1 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Radio Haná 

11-0-0 
9. Věc: Radio Krumlov, s.r.o. / Kiss jižní Čechy – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Jind řichův Hradec 99,1 MHz/100 W 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Krumlov, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Jindřichův Hradec 99,1 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Kiss jižní Čechy 

11-0-0 
10. Věc: Radio Krumlov, s.r.o. / Kiss jižní Čechy – rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Písek 92,6 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Krumlov, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Písek 
92,6 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Kiss jižní Čechy 

11-0-0 
11. Věc: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio BEAT – rozhlasov é vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Jind řichův Hradec 101,0 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Jindřichův Hradec 101,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program Radio BEAT, licence Ru/138/01 

9-0-0 
12. Věc: Radio Crystal s.r.o. / Hitrádio Crystal – rozhla sové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Jablonec nad Nisou 105,1 MHz/50 W 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Crystal s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jablonec nad 
Nisou 105,1 MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Hitrádio Crystal 

11-0-0 
13. Věc: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o./ OIK TV; p ředchozí žádost o zm ěnu licence - 
změna územního rozsahu vysílání u kabelových systém ů  



-  Rada vydává provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c), spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání u kabelových systémů, a to v jeho rozšíření o lokality 
Troubky, Rynholec, Bohuňovice, Bzenec a Slatina nad Zdobnicí 

11-0-0 
14. Věc: PLAY MEDIA s.r.o./PLAY TV - televizní vysílání p rost řednictvím družice - 
změna statutárního orgánu - upozorn ění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli PLAY MEDIA s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení 
změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo a 
stanovuje lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení  

11-0-0 
15. Věc: NOEL, s.r.o.; oznámení zm ěny jednatele po zákonem stanovené lh ůtě 

-  Rada vydává provozovateli NOEL, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za 
oznámení změny statutárního orgánu - jednatele po zákonem stanovené lhůtě a 
stanovuje lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení upozornění 

11-0-0 
16. Věc: Telefónica O2 Services, spol. s r.o. - televizní  vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - změna spole čenské smlouvy (názvu firmy spole čnosti na 
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.) - u pozorn ění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. (dříve 
Telefónica O2 Services, spol. s r.o.) upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nepožádal o 
změnu společenské smlouvy spočívající ve změně názvu firmy společnosti před jejím 
provedením a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne doručení 

10-0-0 
17. Věc: SAT - AN NET s.r.o.; Registrace p řevzatého vysílání - p řihláška k registraci 

-  Rada registruje společnost SAT – AN NET s.r.o., IČ 28363787, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; 
územní rozsah vysílání: katastrálních území Kladno, Dřetovice, Stehelčeves, 
Brandýsek, Družec, Libušín a Mirotice; programová nabídka: rozhlasové programy 
české: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 – Radio Wave, 
ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, Regionální stanice ČRo (ČRo 
České Budějovice,ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Region Středočeský kraj), 
FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS; televizní programy české: Cinemax, Cinemax 2, ČT1, 
ČT2, ČT24, ČT4 Sport, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Minimax, NOVA, Nova Cinema, 
Nova sport, O (óčko), Prima televize, Spektrum, Televize Barrandov, Tv NOE, Z1; 
televizní zahraniční: Animax, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, DOKU KLUB, 
EUROSPORT INTERNATIONAL, Extreme Sports Channel, FILM+, Spice (22:00-06:00 
h), THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, Viasat Explorer, Viasat History, Zone 
Reality  

9-1-0 
18. Věc: Stavební bytové družstvo Rožnov - p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky a územního 
rozsahu vysílání - opravné rozhodnutí 

-  Rada vydává dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o 
změně skutečností obsažených v přihlášce k registraci vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů, o kterou požádal účastník řízení Stavební bytové družstvo Rožnov 
opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí na: Rada registruje 
provozovateli Stavební bytové družstvo Rožnov dle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) 



zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové 
převzaté televizní programy české: Televize Barrandov, CS mini, Da Vinci, LEO TV 
(22:00 – 06:00 h), PLAY TV, Prima klub, SPORT 5, TV7, Z1 a změnu územního 
rozsahu vysílání spočívající ve zrušení vysílání v katastrálním území Zubří 

10-1-0 
19. Věc: COMTES CZ spol. s r.o. – p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů – změna územního rozsahu vysílání a 
programové nabídky – p ředchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli COMTES CZ spol. s r.o. , změny v přihlášce k registraci 
podle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: 1) v ukončení 
provozování televizního a rozhlasového vysílání v kabelovém rozvodu TKR Hloubětín - 
sídliště, 2) v rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území Tursko, 3) v 
registraci a) nových převzatých českých televizních programů : Nova Cinema, Z 1, 
Televize Barrandov, SPORT2, SPORT 5; b) nových převzatých zahraničních televizních 
programů: THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, DOKU KLUB 

11-0-0 
20. Věc: MATTES AD, spol. s r.o. – p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů – změna registrace – p ředchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli MATTES AD, spol. s r.o., změny v přihlášce k registraci 
podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: v registraci a) nových 
převzatých českých televizních programů : Televize Barrandov, Z 1, LEO TV (časový 
rozsah vysílání 22:00 - 06:00 hodin), Tv NOE, Film+ b) nových převzatých zahraničních 
televizních programů: Nat Geo Wild (Evropa), Baby TV, MUSIC BOX 

9-1-0 
21. Věc: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů a zemské digitální vysílání v DVB-T - zm ěna územního rozsahu 
zemského digitálního vysílání v DVB-T 

-  Rada registruje provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu zemského digitálního 
vysílání v DVB-T o lokality Plzeň a Ostrava dle přiloženého diagramu využití rádiových 
kmitočtů 

11-0-0 
22. Věc: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.; p ředchozí oznámení zm ěny skute čností 
uvedených v p řihlášce k registraci - programová nabídka -rozší ření územního rozsahu 
vysílání  

-  Rada promíjí zmeškání úkonu účastníka řízení pro odstranění nedostatků v žádosti  
11-0-0 

-  Rada registruje provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho 
rozšíření o katastrální území Ostrožská Nová Ves, Bohuňovice, Bzenec a Slatina nad 
Zdobicí a změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy, a to české : ČT4, Nova Cinema, Prima klub, Televize Barrandov, 
Z1, Tv NOE, O (óčko), Nova Sport, FILM BOX, FILMBOX EXTRA, MeteoTV, SPORT 5, 
NOSTALGIA, PUBLIC TV, Cinemax 2, HBO Comedy a LEO TV ( časový rozsah 
vysílání od 22.00 hod. do 06.00 hod.) a zahraniční : Hallmark Channel, DOKU KLUB, 
THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, Bebe TV, Bebe TV HD, EUROSPORT 2 a 
XXX XTREME( časový rozsah vysílání od 23.00. hod. do 05.00 hod.)  

9-1-0 
23. Věc: Výpo čet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním - spolupr áce s ČTÚ 

-  RRTV schvaluje materiál jako podklad pro jednání s ČTÚ 
10-0-0 



24. Věc: Zm ěny oznámené provozovateli vysílání, 3. zasedání 
-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 

11-0-0 
25. Věc: Žaloba Radio West Plze ň, s.r.o. proti rozhodnutí Rady, č.j. kuc/1872/08, sp.zn. 
2006/511/saf/RWP – informace o rozsudku M ěstského soudu v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 8 Ca 207/2008 - 30, 
kterým byla zamítnuta žaloba Radio West Plzeň, s.r.o. proti rozhodnutí Rady o 
neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání postřednictvím pozemních vysílačů, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a změně souboru technických parametrů, a to přidělením 
kmitočtu Beroun-Záhrabská 88,4 MHz/200 W 

11-0-0 
26. Věc: ČESKÝ TELEKOMUNIKA ČNÍ ÚŘAD; stanovisko ČTÚ k pozm ěňovacím 
návrh ům k novele zákona 231/2001 Sb. - tisk 552 
 
27. Věc: CITY MULTIMEDIA, s.r.o. / CITY 93,7 FM – rozhlas ové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání v ned ěli 9. listopadu a úterý 11. 
listopadu 2008, analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel CITY MULTIMEDIA, s.r.o. odvysílal program CITY 
93,7 FM v kontrolovaných dnech 9. a 11. listopadu 2008 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.  

9-0-0 
28. Věc: Rádio Profil s.r.o.; zm ěna označení názvu programu a skladby 

-  Rada  nařídila s provozovatelem Rádio Profil s.r.o. ústní jednání ve věci jeho žádosti o 
změnu licenčních podmínek programu Radio HEY Profil  

          10-0-0 
29. Věc: Rádio Podješt ědí, s.r.o.; zm ěna označení názvu programu 

- Rada nařídila s provozovatelem Rádio Podještědí s.r.o. ústní jednání ve věci jeho 
žádosti o změnu licenčních podmínek programu Rádio Hey Sever 

          10-0-0 
 

30. Věc: RADIO BONTON a.s./Radio Bonton - rozhlasové vysí lání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem RADIO BONTON a.s. pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít na 
programu Radio Bonton dne 29. srpna 2008 odvysíláním neobjektivní a nevyvážené 
informace v rámci soutěže „Last minute dovolená na vlnách 99,7“, neboť nebylo 
prokázáno, že k porušení došlo a tím odpadl důvod správního řízení 

9-0-1 
31. Věc: Různí provozovatelé; souhrn podání rozhlasového vysíl ání 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače na pořad „Jak to vidí“ vysílaný 
provozovatelem Český rozhlas na programu Český rozhlas 2-Praha, který posluchač 
zaslal Radě na vědomí 

9-0-0 
32. Věc: Česká televize; sponzor jako neodd ělená reklama - říjen 2008 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí 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 GS, produkt Merilin (sponzor pořadu, mutace 3) s premiérou 
dne 3. října 2008 ve 21:00:42 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou 

8-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí 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 GS, produkt Triomen (sponzor pořadu, mutace 1) s 
premiérou dne 6. října 2008 ve 20:02:20 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou  

6-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí 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 GS, produkt Triurin (sponzor pořadu, mutace 2) s premiérou 
dne 24. října 2008 ve 20:59:31 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou  

6-1-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí 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 Zepter, produkt nádobí (sponzor pořadu, mutace 3) s 
premiérou dne 6. října 2008 v 17:30:03 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou 

6-1-3 
33. Věc: CET 21 spol. s r.o.; sponzor jako neodd ělená reklama - říjen 2008 

-  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 Delpharmea, produkt CEM M zdraví ženy zdraví muže 
(sponzor počasí, mutace 1) s premiérou dne 1. října 2008 v 07:29:14 hod. na programu 
Nova, bylo neoddělenou reklamou 

7-0-3 
34. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; sponzo ři reklamní zn ělky - prosinec 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 MBANK, produkt Mpůjčka (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1), vysílané premiérově dne 1. prosince 2008 ve 20:29:20 hodin na programu 
Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 

9-0-0 
-  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 15), vysílané premiérově dne 2. prosince 2008 ve 20:19:18 
hodin na programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 

8-0-0 
35. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; neidentifikace sponzora  - říjen 2008 
 
36. Věc: Stanice O, a.s.; neidentifikace sponzora - říjen 2008 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Stanice O, a.s. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
označení sponzora Eject shoes (sponzor pořadu, mutace 1) vysílaném premiérově dne 
14. října 2008 ve 14:30:21 hodin na programu Óčko nebyl identifikován sponzor  

9-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Stanice O, a.s. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 



označení sponzora Eject shoes (sponzor pořadu, mutace 2) vysílaném premiérově dne 
14. října 2008 ve 14:58:41 hodin na programu Óčko nebyl identifikován sponzor  

8-0-0 
37. Věc: Česká televize - p řekročení denního limitu reklamy- ČT1 - 15. a 16. prosince 
2008 - porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb. 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 15. prosince 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 16. prosince 2008 překročil na programu ČT1 povolený denní limit reklamy  

9-0-0 
38. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova - reklamní odstupy v p ořadu To nevymyslíš – 
14.12.2008 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 14. prosince 2008 na programu Nova v pořadu To nevymyslíš nedodržel 20 
minutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou  

10-0-0 
39. Věc: Prima televize/seriál P řátelé - p řerušování reklamou - prosinec 2008 

-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé IX (13) 
vysílaný dne 5. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu 
Prima televize přerušil reklamou 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé IX (17) 
vysílaný dne 9. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu 
Prima televize přerušil reklamou 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé IX (20) 
vysílaný dne 12. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu 
Prima televize přerušil reklamou  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé IX (21) 
vysílaný dne 13. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu 
Prima televize přerušil reklamou 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé IX (22) 
vysílaný dne 14. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu 
Prima televize přerušil reklamou 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé X (2) vysílaný 
dne 18. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu Prima 
televize přerušil reklamou 



10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé X (3) vysílaný 
dne 19. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu Prima 
televize přerušil reklamou 

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění pro porušení § 49 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že seriál Přátelé X (5) vysílaný 
dne 21. prosince 2008 v plánovaném čase 19:30 - 19:55 hodin na programu Prima 
televize přerušil reklamou 

10-0-0 
40. Věc: Berlin-Chemie AG Menarini Group; voln ě prodejný lék PROSTAMOL UNO-
právní analýza 
 
41. Věc: Souhrn podání z 2.-28. ledna 2009 k televiznímu vysílání pro 3. zasedání 2009 
(3.-4.2.2009) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 2.–28. ledna 2008: Česká televize/ČT1 – Pusinky, 18. ledna 2009 
ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Televizní noviny, reportáž 20 let do 
Sametové revoluce: jak se tenkrát žilo, 1. ledna 2009 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 
– Reportéři ČT, reportáž Boj o byty OKD, 12. ledna 2009 ve 21:30 hodin; Česká 
televize/ČT2 – Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám, 13. ledna 2009 v 
17:20 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, reportáž o organizačně-technické stránce 
skončeného jednání evropských ministrů práce a sociálních zemí v Luhačovicích, 24. 
ledna 2009 v 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Televizní noviny, reportáž 
Případů sebepoškozování je stále více, 27. ledna 2009 v 19:30 hodin; Česká 
televize/ČT2 – Burianův den žen …s Petrou Edelmannovou, předsedkyní Národní 
strany, 20. ledna 2009 ve 23:10 hodin; Česká televize/ČT1 – Setkání v Praze, s 
vraždou, 4. ledna 2009 ve 20:00 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize – Vzkříšení, 16. 
ledna 2009 ve 22:05 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – 15 let TV Nova, 25. ledna 2009 
ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT2 – Sladké hry minulého leta, 17. ledna 2009 ve 
21:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Karambol, 25. ledna 2009 od 20:00 hodin; Česká 
televize/ČT1 – Setkání v Praze, s vraždou, 4. ledna 2009 ve 20:00 hodin; Česká 
televize/ČT2 – magazín Q, obecně; podání apelující obecně na používání jednotky kW 
ze soustavy SI namísto staré jednotky koňská síla ve vysílání; podání poukazující bez 
přesné specifikace na četnost reklamních bloků na programech přijímaných ze 
satelitního vysílání; podání k reklamám na kurzové sázení; podání k reklamě na Půjčku 
bez rizika; podání k délce reklam a upoutávek mezi pořady Události a Branky, body, 
vteřiny na programu ČT1 České televize, podání týkající se odpovědi na dříve 
projednané podání, které se týkalo vysílání přenosů z kongresu ODS na programu 
ČT24 České televize. 

10-0-0 
-  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 Pusinky dne 18. ledna 2009 ve 20:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit 
porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

7-1-2 
-  Rada postupuje podání týkající se pořadu Setkání v Praze, s vraždou, který byl 
vysílán dne 4. ledna 2009 ve 20:00 hodin na programu ČT1, Radě České televize, 
neboť obsah podání je v její pravomoci 



8-1-0 
-  Rada se seznámila s dopisem reprezentantů Asociace plátců veřejnoprávního 
vysílání, o.s., který obsahoval návrh Kodexu koncesionáře – plátce rozhlasových a 
televizních poplatků 

10-0-0 
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro   
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže 20 let od Sametové revoluce: jak se tenkrát žilo dne 1. 
ledna 2009 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti 

 
4-4-2 

- 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 Televizní noviny, resp. reportáže Případů sebepoškozování je stále více dne 25. 
ledna 2009 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
            4-5-1 

 
 

42. Věc: GlaxoSmithKline, s.r.o. ; Prima - reklama Parodo ntax/10.3.2008/9:48 - po 
vyjád ření 

-  Rada uděluje společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o., zadavateli reklamy na produkt 
Parodontax pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
ke kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek Parodontax dne 10. března 2008 v 
9:48 hodin na programu Prima televize, neboť tato reklama obsahuje prvky využívající 
motivu strachu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-0-1 
43. Věc: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS TRIOME N/mut 
6/17.9.2006/21:35:05 - ČT1 

-  Rada zastavuje se společností Green-Swan Pharmaceuticals a. s. správní řízení z 
moci úřední, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., 
zadáním reklamy GS TRIOMEN, premiérově odvysílané dne 17. září 2006 v 21:35:05 
hodin na programu ČT1 a reprízované v období září-říjen 2006 na programech ČT1, 
Nova a Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod pro 
vedení správního řízení 

7-3-0 
44. Věc: Fabrika reklamní agentura, s. r. o.; GS TRIOMEN/ mut 
6/Prima/17.9.2006/21:35:05 - po vyjád ření 

-  Rada zastavuje se společností Fabrika reklamní agentura s.r.o., správní řízení z moci 
úřední vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., 
zpracováním reklamního spotu na přípravek GS TRIOMEN, premiérově odvysílaným 
17. září 2006 ve 21:35:05 hodin na ČT 1 a reprízovaným v období září-říjen 2006 na 
programech ČT1, Nova a Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím 
odpadl důvod pro vedení správního řízení 

7-3-0 



45. Věc: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS CONDRO  Forte/mut 
15/15.9.2006/15:19:19 - Prima - po vyjád ření 

-  Rada uděluje společností Green-Swan Pharmaceuticals a. s. pokutu ve výši 100 000,- 
Kč, pro porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., zadáním reklamy GS 
Condro FORTE, premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu 
Prima televize a reprízované v období září-říjen 2006 na programech ČT1, Nova a 
Prima televize, neboť v této reklamě byla doporučována potravina s odvoláním na 
nekonkrétní klinické studie 

10-0-0 
46. Věc: Soft Pilow Productions s. r. o.; Prima - GS Cond ro forte/mut 
15/15.9.2006/15:19:19-po vyjád ření 

-   Rada uděluje společností Soft Pillow Productions s.r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, 
pro porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., zpracováním reklamy GS 
Condro FORTE, premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu 
Prima televize a reprízované v období září-říjen 2006 na programech ČT1, Nova a 
Prima televize, neboť v této reklamě byla doporučována potravina s odvoláním na 
nekonkrétní klinické studie  

10-0-0 
47. Věc: YOUNG&RUBICAM Praha s.r.o. – zpracovatel reklamy  - možné porušení § 2b 
odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. spo čívající v porušení zákazu uvád ět zvláštní nabídku 
zboží, o které dop ředu ví, že jí nebude schopen zajistit – po vyjád ření 

-  Rada zastavuje se společností YOUNG&RUBICAM Praha s.r.o. správní řízení z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 2b odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 11. 
2. 2008, které zakazuje reklamu uvádějící zvláštní nabídku zboží v případech, kdy 
prodávajícímu jako zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může 
předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které 
odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy, 
povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství 
zboží bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji, 
kterého se mohl dopustit zpracováním reklamního spotu Digitální televize O2 TV – 
Internet ADSL – volání ve výhodném balíčku 1, 2, 3, mutace 5, odvysílaného dne 7. 
prosince 2007 v 19:55 hodin na programu Nova, neboť porušení nebylo prokázáno, a 
tím odpadl důvod pro vedení správního řízení 

9-0-0 
48. Věc: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – správní  řízení - neodd ělená reklama 
dle zákona o vysílání – reklama na jiná média v rám ci bloku vlastních upoutávek nebo 
vlastního po řadu - dne 31. b řezna 2008 v 16:10 a 19:27 hodin a dne 25. srpna 200 8 od 
21:10 hodin na programu Prima televize - po vyjád ření účastníka řízení 

-  Rada spojuje správní řízení spis. zn. 2008/1398/HOL/FTV a správní řízení spis. zn. 
2009/57/HOL/FTV vedené pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb 

10-0-0 
- Rada nařídila ve věci ústní jednání. V rámci dokazování předvolává Rada zástupce 
společností Londa, a.s., EVROPA 2 spol. s r.o. a RINGIER ČR a.s. ke svědecké 
výpovědi ve věci. 

 
10-0-0 

49. Věc: Česká televize / ČT1 – správní řízení pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. (identifikace sponzora), kterého se mohl dopustit odvysíláním 
označení sponzora Filter dne 9. dubna 2008 a odvysíláním  označení sponzora 
Dentaalarm dne 21. dubna 2008 na programu ČT1 – po vyjád ření 



-  Rada spojuje správní řízení spis. zn. 2008/916/HOL/ČTV a správní řízení spis. zn. 
2008/917/HOL/ČTV 

10-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli, České televizi , pokutu v úhrnné výši 100 000,- Kč, pro 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Filter, 
produkt časopis, sponzor pořadu, mutace 1, odvysílaného dne 9. dubna 2008 ve 
23:05:48 hodin a v označení sponzora Dentaalarm.cz, produkt osvětový program pro 
vaši školu a školku, sponzor pořadu, mutace 1, odvysílaného 21. dubna 2008 ve 
18:45:00 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor. Současně Rada ukládá v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

9-0-0 
50. Věc: FTV Prima spol. s r.o./Prima televize – správní řízení pro možné porušení § 53 
odst. 1 zák. č 231/2001 Sb. (identifikace sponzora), sponzorský v zkaz Corny, 
odvysílaného dne 15. dubna 2008 ve 21:12:38 hodin n a programu Prima televize – po 
vyjád ření  

-  Rada uděluje provozovateli, FTV Prima spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Corny, 
sponzor pořadu, mutace 1, vysílané dne 15. dubna 2008 ve 21:12:38 hodin na 
programu Prima televize nebyl identifikován sponzor. Současně Rada ukládá v souladu 
s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

9-1-0 
51. Věc: OCT Network s.r.o. / OCT.TV – neposkytnutí vyžád aného záznamu vysílání z 
časového období 22.–25. listopadu 2008 

-  Rada vydává provozovateli OCT Network s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl Radě záznam vysílání programu 
OCT.TV z časového období 22.–25. listopadu 2008 

10-0-0 
52. Věc: ČESKÁ TELEVIZE; Interview ČT24 - 22. 2. 2008 - 18.32 hod. 

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení vedené z moci úřední 
pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Interview 
ČT24 dne 22. února 2008 v 18:32 hodin na programu ČT24, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení 

8-1-0 
53. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova - Televizní noviny/Dal ší záměna miminek? Tentokrát 
mrtvých/25.2.2008/19:30 

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené z moci 
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Další záměna miminek? Tentokrát mrtvých!, dne 25. 
února 2008 v 19:30 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení  

8-0-1 
54. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova - Televizní noviny/Zám ěna mrtvých miminek: 
podez ření se nepotvrdilo/26.2.2008/19:30 

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení vedené z moci 
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Záměna mrtvých miminek: podezření se nepotvrdilo, 
dne 26. února 2008 v 19:30 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení  

9-0-1 



55. Věc: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Černé ovce/Poetická kavárna/28.2.2008/17:40 
-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Černé ovce, resp. reportáže Poetická kavárna, dne 28. února 2008 v 17:40 
hodin na programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správního řízení  

9-0-0 
56. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova - Televizní noviny/Pod nikatelé chystají žalobu na 
stát/21.2.2008/19.30 

-  Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 300 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Podnikatelé nejsou spokojeni s 
konkursní soudkyní, dne 21. února 2008 od 19:30 hodin na programu Nova se dopustil 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. 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 

6-3-1 
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení vedené z moci  
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Podnikatelé chystají žalobu na stát, dne 21. února 
2008 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení 
            8-2-0 

 
 

57. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Stále  více lidí na Karlovarsku se 
dostává do konfliktu s podnikateli pocházejícími z Ruska/3.3.2008/19:30 

-  Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Stále více lidí na Karlovarsku se 
dostává do konfliktu s podnikateli pocházejícími z Ruska, dne 3. března 2008 od 19:30 
hodin na programu Nova se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
které ukládá povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-0 
 

58. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova/St řepiny/Ocen ění pro bratry Mašíny/2.3.2008/21.20 
 
59. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova/112/brutální vražda ml adé dívky/11.3.2008/22:10 
 
60. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima - SB ĚRATELÉ KOSTÍ I/22.2.2008/15:45 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, 
neboť odvysíláním pořadu Sběratelé kostí I (15) dne 22. února 2008 od 15:45 hodin na 
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 



upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 

8-1-1 
61. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Dlouhý polibek na  dobrou noc/15.3.2008/20:00 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., správní řízení zahájené z 
moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Dlouhý polibek na dobrou noc dne 15. března 2008 od 20:00 hodin 
na programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl 
důvod pro vedení správního řízení  

8-1-0 
62. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima - Lupi či paní domácí/19.2.2008/21:15 - 
vulgarismy 

-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění na porušení zákona, 
neboť odvysíláním pořadu Lupiči paní domácí dne 19. února 2008 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost 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. 

3-3-3 
63. Věc: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.; GERIAVIT PHA RMATON/mut 19 - po 
rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 11 Ca 339/2008, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady ve věci porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995., kterého se 
měl dopustit zadavatel Boehringer Ingelheim, s. r. o. odvysíláním nezřetelného textu 
doplněk stravy v reklamním spotu na přípravek Pharmaton Geriavit  

10-0-0 
-  Rada ve věci správního řízení sp. zn. 2008/326/had/Boe zahájeného se společností 
Boehringer Ingelheim, s. r. o.pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., 
ve znění do 11.2.2008, kterého se měl dopustit zadáním reklamy na přípravek 
Pharmaton Geriavit, která byla vysílaná od 1. listopadu 2007 na programu Nova a Prima 
televize, mění právní kvalifikaci skutku na možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 
64. Věc: Direct pojiš ťovna, a.s. – správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. spo čívající v zadání klamavé reklamy na službu Povinné ručení, 
havarijní pojišt ění (mutace 5) odvysílané od 6. října 2007 na programu Nova – po 
rozsudku MS v Praze - nové rozhodnutí 

-  Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Direct pojišťovna, a.s., správní 
řízení vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
platném do 11.2.2008, spočívající v zadání klamavé reklamy na službu Povinné ručení, 
havarijní pojištění (mutace 5) odvysílané od 6. října 2007 na programu Nova, neboť bylo 
prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 

8-1-0 
-  Rada bere zpět podanou kasační stížnost ze dne 23. ledna 2009 vůči rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2008, č.j. 5 Ca 221/2008, ve věci 
možného porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40 /1995 Sb.,ve znění platném do 
11.2.2008, společností Direct pojišťovna, a.s., spočívající v zadání klamavé reklamy na 



službu Povinné ručení, havarijní pojištění (mutace 5) odvysílané od 6. října 2007 na 
programu Nova 

8-1-0 
65. Věc: Rozhodnutí MS v Praze ve v ěci účastenství FTV Prima, spol. s r. o.-zm ěny LP 
probvozovatel ů FATEM -TV, a.s.; RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r,o. ; RTA VYCHODNI CECHY, 
s.r.o.; RTA OSTRAVA, s.r.o.; RTA ZLÍN, s.r.o.-po ro zsudku 

-  Rada nesouhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 9 Ca 
346/2007 ze dne 19. listopadu 2008 

8-2-0 
66. Věc: Českomoravská televizní, s. r. o.; TV Vyso čina/10.-11.10.2006 - logo_nové 
rozhodnutí 

-  Rada uděluje provozovateli, Českomoravská televizní, s.r.o., pokutu ve výši 50 000,- 
Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10. října 2006 
na programu Vysočina TV odvysílal pořady „Zaměřeno na…“ (čas:7:01), „Zaměřeno 
na….“ (čas: 7:09), „Minuty regionu“ (repríza — čas:18:45), aniž by pořady byly po celou 
dobu vysílání opatřeny logem Vysočina TV, a dne 11. října 2006 na témže programu 
odvysílal pořady „Zaměřeno na...“ (čas 7:01), „Zaměřeno na...“ (čas 7:09), „Minuty 
regionu“ (repríza — čas 7:18) a pozvánku na výstavu květin, ovoce a zeleniny 
(čas:18:53), aniž by pořady byly po celou dobu vysíláni označeny logem Vysočina TV, 
čímž porušil povinnost uvádět označení televizního programu - logo (všechny uvedené 
časy podle záznamu Vysočina TV). Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

10-0-0 
67. Věc: ČESKÁ TELEVIZE; Rpo/147/04 - ČT1/Reporté ři ČT/Střet zájmů po 
vědecku/1.11.2004_nové rozhodnutí 

-  Rada zastavuje správní řízení, vedené s provozovatelem, Česká televize, pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním 
pořadu „Reportéři ČT“ resp. reportáže s názvem „Střet zájmů po vědecku“, uvedeného v 
premiéře dne 1. listopadu 2004 od 21.45 hodin na programu ČT 1 a v repríze dne 3. 
listopadu 2004 od 15. 34 hodin na programu ČT 2, neboť se v správním řízení 
nepodařilo dokázat porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení  

7-2-1 
68. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Nikdo ne ní dokonalý-nové rozhodnutí 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.listopadu 
2008 č.j. 2 As 58/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku MS 
v Praze č.j. 8 Ca 289/2007 

10-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o. vedené pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Nikdo není dokonalý dne 3. července 2006 od 19:55 hodin na 
programu FTV Prima, spol. s r.o., neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl 
důvod pro vedení správního řízení 

8-2-0 
 
70. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Na vlastní o či/Vymýtání mýta/29.11.2006/22:05 - 
POKUTA 400 000Kč_potvrzení kasa ční stížnosti 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
č. j. 8 Ca 314/2008 , ze dne 9. prosince 2008  

10-0-0 



71. Věc: Berentzen Distillers CR, spol. s r.o.; BERENTZEN  Fernet Premium/mut 
1/6.4.2007/18:57:23 - Prima - zadavatel - POKUTA 10 0 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č.j. 9 Ca 284/2008, kterým byla 
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady, kterým byla udělena společnosti Berentzen 
Distillerrs CR, spol. s r. o. pokuta ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 4 písm. e) zákona 
č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 
72. Věc: Herbacos - Bofarma, s.r.o.; LIPOVITAN/mut 1/9.5. 2006 - 30.3.2007 - POKUTA 
100 000Kč - po rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze 11 Ca 244/2008, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti Herbacos-Bofarma, s. r. o. proti rozhodnutí Rady ze dne 
11. března 2008, kterým byla udělena sankce 100 000 Kč za porušení § 5d odst. 1 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 
73. Věc: HUSTLER TV - pornografie - odpov ěď státní zástupkyn ě 

-  Rada podává žádost o přezkoumání postupu Okresní státní zástupkyně pro Prahu 2 
ve věci možného spáchání trestného činu dle § 205 tr. zákona odvysíláním sekvencí, 
obsahujících pornografii ve spojení s násilím, na programu Hustler TV, k Městskému 
státnímu zastupitelství  

10-0-0 
74. Věc: Výro ční zpráva za rok 2008 

-  RRTV projednala návrh znění Výroční zprávy za rok 2008 
9-0-0 

75. Věc: Mezinárodní akce v oblasti médií, únor-b řezen 2009  
-  Rada bere informaci na vědomí a schvaluje účast na akcích č. Hannover Cebit : 
Pospíchal, Šenkýř, Rozehnal Brusel : Šenkýř, Vaculíková 

10-0-0 
76. Věc: Opakovaná stížnost a žádost 

-  Rada se seznámila se stížností a pověřuje předsedu Rady zpracováním konceptu 
odpovědi 

10-0-0 
77. Věc: Sdělení Státního zástupce Obvodního státního zástupite slství pro Prahu 2  

-  Rada se seznámila se sdělením Státního zástupce Obvodního státního zastupitelství 
pro Prahu 2, týkajícím se podaného trestního oznámení pro podezření ze spáchání 
trestného činu podle § 185 zákona č. 140/1961 Sb. odvysíláním reportáže „Koupit zbraň 
bez povolení: žádný problém“, v rámci pořadu Televizní noviny dne 13. listopadu 2008 
od 19:30 hodin na programu Nova 

10-0-0 
ověřovatel:  


