
Zápis z 4. zasedání, konaného ve dnech 17. 2. 2009 - 18. 2. 2009 

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

 

1. Schválení programu 4. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

10-0-0 
2. 2009/8/FIA/Dig: Digital Broadcasting s.r.o. I Č 26839407/ TV Telka – řízení o ud ělení 
licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím kabelových 
systém ů – ústní jednání dne 17. února 2009, 13:30 h – rozh odnutí o ud ělení licence 

-  Rada uděluje společnosti Digital Broadcasting s.r.o.,IČ 26839407, licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: TV Telka ; územní rozsah vysílání: Moravskoslezský 
kraj - Ostrava a okolí, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm, 
Havířov, Příbor  

10-0-1 
3. 2008/1554/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; žádo st o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání ší řeného prost řednictvím kabelových systému a družice programu 
Prima Cool - na řízené ústní jednání dne 17. února 2009 ve 14:00 hod in 

-  Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČ 48115908, licenci k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice na 12 let; název 
(označení) programu: Prima Cool; územní rozsah vyílání: Česká republika  

11-0-0 
4. 2009/66/mis/POD: Rádio Podješt ědí, s.r.o.; zm ěna LP - zm ěna názvu programu z 
Rádio HEY Sever na Rádio HEY Čechy a programové skladby - na řízené ústní jednání 
 
5. 2009/67/mis/RPR: Rádio Profil s.r.o.; zm ěna LP - zm ěna názvu programu z Rádio 
HEY Profil na Rádio HEY Čechy a programové skladby - na řízené ústní jednání 
6. 0128(2009): Výro ční zpráva za rok 2008 
 

-  RRTV schvaluje Výroční zprávu za rok 2008 
11-0-0 

7. 2008/1555/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; žádo st o ud ělení kompenza ční licence k 
provozování zemského digitálního televizního vysílá ní šířeného prost řednictvím 
vysíla čů programu Prima Cool; dle čl. IV odst. 4 zákona 304/2007 Sb., diginovela 

-  Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČ: 48115908, podle čl. IV. odst. 4. a 
6. zákona č. 304/2007 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního 
vysílání programu Prima Cool 

11-0-0 
-  Rada nařizuje se společností FTV Prima, spol. s.r.o. ústní jednání ve věci její žádosti 
o udělení kompenzační licence k provozování televizního vysílání programu Prima Cool 

9-0-0 
8. 0383(2007): Výpo čet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním - spolupr áce s ČTÚ 



 
9. 2008/1043/CUN/Int: Řízení o ud ělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prost řednictvím pozemních vysíla čů – Brno - Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W 
 
10. 2009/144/KOZ/CET: CET 21 spol. s r.o.; CET 21 s pol. s.r.o. - žádost o prodloužení 
doby platnosti licence k provozování zemského telev izního vysílání programu Nova; 
dle čl. IV bod 10. zák. č. 304/2007 Sb. 

-  Rada přerušuje s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o. řízení o prodloužení doby 
platnosti licence k celoplošnému zemskému analogovému a digitálnímu televiznímu 
vysílání programu Nova a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení výzvy a k zaplacení správního poplatku 50.000,- Kč ve lhůtě 15 dnů 
ode dne doručení výzvy 

11-0-0 
11. 2008/1152/WED/RAD: Radio Station Brno, s.r.o. /  Kiss Hády – rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Boskovice 89,4 MHz/500 W 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Station Brno, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Boskovice 89,4 MHz/500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Kiss Hády 

11-0-0 
12. 2009/139/kuc/CAB: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o.; p ředchozí žádost o zm ěnu 
licen čních podmínek - nový infokanál Malhostovice  

-  Rada vydává provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek zařazením nového programu Infokanál 
Malhostovice  

10-0-0 
13. 2009/140/kuc/SHO: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.;  předchozí oznámení zm ěny 
programové nabídky 

-  Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o 
nové převzaté české televizní programy : Televize Barrandov, Z1, PUBLIC TV a 
SPORT 5 a zahraniční televizní programy THE FISHING AND HUNTING CHANNEL a 
DOKU KLUB 

11-0-0 
14. 2009/146/sve/MAK: MAKRO, spol. s r.o./MAKRO - t elevizní vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - záník platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MAKRO, spol. s r.o., IČ 40232212, zanikne ke 
dni nabytí právní moci rozhodnutí Rady, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. 
licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
programu MAKRO v rozsahu katastrálních území Ralsko – Kuřivody, Bečov, Česká 
Lípa, Jiříkov, Šluknov. 

11-0-0 
15. 2009/88/FIA/K +: K + K cable s.r.o. - p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - prodej obchodních podíl ů ve spole čnosti - 
oznámení zm ěn v p řihlášce o registraci  

-  Rada registruje provozovateli K + K cable s.r.o. změnu skutečností uváděných v 
přihlášce o registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v 
prodeji obchodních podílů společníků Ing. Jiřího Košťála a Josefa Kučery společnosti K 



+ K cable s.r.o. společnosti BKS Capital Partners a.s., čímž se tato společnost stane 
jediným společníkem společnosti K + K cable s.r.o.  

11-0-0 
16. 2009/141/FIA/BKS: BKS Capital Partners a.s. – p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání ší řené prost řednictvím kabelových systém ů – změna registrace – p ředchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli BKS Capital Partners a.s., 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 : SPORT 5, Televize Barrandov; b) 
nových převzatých zahraničních televizních programů: AXN Crime, AXN Sci-fi, The 
Travel Channel, VOOM HD, CNN International, Playboy TV (časový rozsah vysílání 
22:00 - 06:00 hodin), Private Spice (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00 hodin) 

8-1-1 
17. 2009/150/sve/RIO: RIO Media a.s. - p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových 
systém ů - změna programové nabídky - p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli RIO Media s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
zahraniční televizní programy MTV Hits, MTV Dance, EUROSPORT 2, XXX Xtreme 
(23:00 – 05:00 h), VH 1 Classic Europe, Baby TV, Nat Geo Wild, Jetix Play, Playboy TV 
(23:00 – 05:00 h), Travel Channel 

9-1-1 
18. 2009/42/sve/STT: SATT a.s. p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových systém ů 
- změna programové nabídky - p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli SATT a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 
Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní 
programy české: PUBLIC TV, Nova sport, Z1, zahraniční: JimJam, The History 
Channel, MTV2, MTV Hits, MTV Dance, VH 1 Classic Europe, THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL, Bebe TV 

11-0-0 
19. 2008/1670/zem/TV : TV - MAJ s.r.o.; zm ěna programové nabídky; oznámení zm ěn 

-  Rada registruje provozovateli TV-MAJ s.r.o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
televizních programů: televizní české: ČT 24, ČT4 Sport, Nova Cinema, Nova sport, O 
(óčko); televizní zahraniční: Animal Planet, DISCOVERY Channel, JOJ, TV MARKÍZA, 
STV 1  

11-0-0 
-  Rada se seznámila s informací, oznámenou dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o počtu aktivních zásuvek, údaji o výši měsíčního poplatku a ukončení vysílání 
programů TV3 cz a VOX .  

10-0-0 
20. 0095(2009): správní řízení pro možné porušení zákona zahájená na základ ě 
podn ětů - následný postup po vyjád ření provozovatel ů 
 
21. 0159(2009): Řízení o ud ělení licencí k provozování zemského digitálního 
celoplošného televizního vysílání v systému DVB-T s p.zn. Ru/25/06 a Ru/26/06 - 
rozsudky M ěstského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 10 Ca 91/2008-330 a 
10 Ca 93/2008-387 - zastavení řízení 

-  RRTV bere na vědomí rozsudek č.j. 10 Ca 91/2008-330 
11-0-0 

-  RRTV bere na vědomí rozsudek č.j. 10 Ca 93/2008-387 



10-0-0 
22. 0143(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání, 4. zasedání  

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 
10-0-0 

 
23. 0152(2009): Kasační stížnost Rady proti rozsudku M ěstského soudu v Praze, č.j. 7 
Ca 111/2007-32, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady  ze dne 26. b řezna 2007, č.j. 
cun/3400/07, o neud ělení souhlasu se zm ěnou skute čností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prost řednictvím pozemních vysíla čů 
programu Rádio Evropa 2 - p řidělení kmito čtu Uherský Brod - Králov 88,5 MHz/180 W 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. prosince 
2008, č.j. 6 As 6/2008-97, kterým bylo rozhodnuto o kasační stížnosti Rady proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č.j. 7 Ca 111/2007-32 

11-0-0 
24. 0154(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ. 

-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ  
11-0-0 

26. 0061(2009): Rádio Pálava s.r.o.; Rádio Jih - An alýza 15.října 2008  
-  Rada vydává provozovateli Rádio Pálava s.r.o., upozornění na porušení zákona, 
neboť na programu Rádio Jih nezajistil dne 15. října 2008 od 00:00 do 24:00 hodin 
oddělení sponzorského vzkazu od časomíry a tím se dopustil porušení zákon č. 
231/2001 Sb. § 48 odst. 4 písm. a) 

8-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Rádio Pálava s.r.o., upozornění na porušení licenčních 
podmínek, neboť na programu Rádio Jih dne 15. října nedodržel obsahovou náplň 
odpoledního a nočního bloku a tím se dopustil porušení licenčních podmínek  

7-1-0 
27. 2009/171/hak/JUK: JUKE BOX spol. s r.o.; 5. a 8 . ledna 2009, analýza 95,5 Brno 

-  RRTV ukládá úřadu Rady provést další srovnávací monitoring Rádia Čas 
6-1-1 

28. 0101(2009): ČESKÁ TELEVIZE; ČT nabízí - dětské prostírání a d ětské lyže 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu 
s přimou nabídkou dětského prostírání dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na 
programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho 
zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné 

8-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu 
s přimou nabídkou dětských lyží dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu 
ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování 
zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy 
a teleshopping byly rozeznatelné 

8-0-0 
29. 0173(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; neidentifi kace sponzora - říjen 2008 

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. 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 Jackie, časopis (sponzor pořadu, mutace 2) vysílaném 



premiérově dne 16. října 2008 ve 20:52:04 hodin na programu Prima televize nebyl 
identifikován sponzor  

8-0-0 
30. 0145(2009): Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě televizního 
vysílání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 26. ledna do 4. února 2009: CET 21 spol. s r.o./Nova, FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima televize a Česká televize/ČT1 – reklama na produkt Sazka tip; 
CET 21 spol. s r.o./Nova – Pohřešovaní III (2), 30. ledna 2009 od 13:25 hodin; CET 21 
spol. s r.o./Nova – Koření, resp. reportáž o jedenáctiletém toreadorovi z Mexika, 31. 
ledna 2009 od 18:35 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – Televizní noviny, resp. reportáž 
Týrání zvířat: Kůň okusuje jehňata, 12. ledna 2009 od 19:30 hodin; CET 21 spol. s 
r.o./Nova – Odpolední Televizní noviny, resp. reportáž Jeden z majitelů otřesně 
týraných ovcí byl ochráncem přírody, 14. ledna 2009 od 17:00 hodin; CET 21 spol. s 
r.o./Nova – Televizní noviny, resp. reportáž Týrané ovce už dostaly seno. Pořád ale 
nocují v mrazu,17. ledna 2009 od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Roming, 1. února 
2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT2 – Večer na téma…, 25. ledna 2009 od 20:00 
hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – reklama Coca Cola Zero, 29. ledna 2009 v 19:57 
hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – reklama Synot Tip, 30. ledna 2009 v 22:21 hodin; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima televize – upoutávka na pořad Starsky a Hutch, 24. ledna 2009 
v 9:50 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – používání záznamů z YouTube; Česká televize 
– dopis společnosti Prolux Consulting Int. s.r.o. k připravované reportáži Davida Havlíka 
o realitní kanceláři Prolux; CET 21 spol. s r.o./Nova – Občanské judo, resp. reportáž 
Kvalita především; HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO – Na stojáka, 29. ledna 2009 
od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – upoutávky na 
kriminální pořady před pořadem Lokomotiva Tomáš 

8-0-0 
-  Rada zahajuje se zadavatelem Sazka, a.s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Sazka tip 
(mut 1) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 18:53:23 hodin na programu 
Prima televize a s následnými reprízami též na programu Nova se mohl dopustit 
porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
právního předpisu 

8-0-0 
-  Rada zahajuje se zadavatelem Sazka, a.s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Sazka tip 
(mut 2) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:39:02 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního právního předpisu 

8-0-0 
-  Rada zahajuje se šiřitelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy Sazka 
tip (mut 1) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:28:25 hodin na programu 
Nova se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního právního předpisu 

8-0-0 
-  Rada zahajuje se šiřitelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy 
Sazka tip (mut 1) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 18:53:23 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu 

8-0-0 



-  Rada zahajuje se šiřitelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy Sazka 
tip (mut 2) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:39:02 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního právního předpisu 

8-0-0 

- 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 Pohřešovaní III (2) dne 30. ledna 2009 od 13:25 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 

 
5-2-1 

 - Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Roming dne 1. února 2009 od 20:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení 
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčení kontextu nutné; taková 
díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin druhého dne 

 
 

3-3-2 
 

31. 2008/1020/had/Poi: Point advertising agency, s.  r. o.; GERIAVIT/mut 
19/1.11.2007/Nova - Prima-po vyjád ření 

-  Rada ve věci správního řízení sp. zn. 2008/1020/had/Poi zahájeného se společností 
Point advertising agency, s. r. o. pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 
Sb., ve znění do 11.2.2008, kterého se měl dopustit zpracováním 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. 

8-0-0 
32. 2008/998/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 - Olympus/Mju 850/mut 
1/2.5.2008/06:26:23 - sponzor po řadu; po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 
(sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou dne 2. května 2008 v 06:26:23 hod. na 
programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

7-0-1 
33. 2008/999/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2 - Olympus/Mju 850/mut 
2/2.5.2008/09:40:09 - sponzor po řadu; po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 
(sponzor pořadu, mutace 2) s premiérou dne 2. května 2008 v 09:40:09 hod. na 



programu ČT2, bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

7-0-1 
34. 2008/1000/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 - Olympus/Mju 850/mut 
1/2.5.2008/06:07:47 - sponzor po řadu; po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 
(sponzor počasí, mutace 1) s premiérou dne 2. května 2008 v 06:07:47 hod. na 
programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

7-0-1 
35. 2008/1001/STU/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2 - Olympus/Mju 850/mut 
2/2.5.2008/09:08:06 - sponzor po časí; po vyjád ření 

-   Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 
(sponzor počasí, mutace 2) s premiérou dne 2. května 2008 v 09:08:06 hod. na 
programu ČT2, bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.). Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

7-0-1 
36. 2008/631/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/teleshopping ČT nabízí/8.4.2008/18:44 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
odvysíláním teleshoppingu ČT nabízí dne 8. dubna 2008 v 18:44 hodin na programu 
ČT1 se dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá 
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné  

8-0-0 
37. 2007/23/TIC/CMT: Českomoravská televizní, s. r. o.; TV Vyso čina/po řad Zaměřeno 
na …/10.10.2006/7:01_ neodd ělená reklama_pokuta 100 000 K č_nové rozhodnutí 

-  Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem Českomoravská televizní, s.r.o., 
zahájené pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
odvysílaním pořadu Zaměřeno na … dne 10. října 2006 od 7:01 hodin na programu 
Vysočina TV , neboť ve správním řízení porušení zákona nebylo prokázáno, čímž 
odpadl důvod správního řízení 

7-0-1 
38. 2008/1163/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; KUBÍK Play! ovocné š ťávy/mut 
1/5.5.2008/16:45:06 - ČT1 - neidentifikace sponzora; po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 200 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že v označení sponzora Kubík, Play! Ovocné šťávy 
(mutace 1), s premiérou dne 5. května 2008 v 16:45:06 hod. na programu ČT1, nebyl 
identifikován sponzor(porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada 
ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

8-0-0 



39. 2008/1164/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; KUBÍK Play! ovocné š ťávy/mut 
2/5.5.2008/17:13:25 - ČT1 - neidentifikace sponzora; po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 200 000,- Kč pro 
nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů, kterého se dopustil tím, že v označení sponzora Kubík, Play! Ovocné šťávy 
(mutace 2), s premiérou dne 5. května 2008 v 17:13:25 hod. na programu ČT1, nebyl 
identifikován sponzor (porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.). Současně Rada 
ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

8-0-0 
40. 2008/877/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Ob čanské judo/Právníkova 
stvrzenka/Jak to dopadlo?/3.3.2008/18.50 

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
Občanské judo, resp. reportáž Právníkova stvrzenka s podtitulem Jak to dopadlo, dne 3. 
března 2008 v 18:50 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení  

7-0-1 
41. 2006/578/had/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Ob čanské judo/Právníkova 
stvrzenka/29.6.2006/21:45 - POKUTA 1 250 000K č - nové rozhodnutí 

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem CET 21 posl. s r. o., vedené 
pro možné porušení § 31 odst. 2, kterého se měl dopustit dne 29. června 2006 v čase 
od 21:45 hodin na programu Nova odvysíláním pořadu Občanské judo, konkrétně pak 
příspěvek Právníkova stvrzenka, neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 

7-0-1 
42. 2007/304/dzu/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/regulované 
nájemné/14.12.2006/19.30 - po rozsudku MS v Praze 
 
43. 2008/616/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova - T elevizní noviny/radary v okolí 
Chlumce nad Cidlinou/28.3.2008/19:30 

-  Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o radarech v okolí Chlumce nad 
Cidlinou, dne 28. 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 

8-0-0 
44. 2008/620/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/odkazy na 
pornografické stránky na webových stránkách n ěkterých m ěst/24.3.2008/19:30 

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o odkazech na pornografické stránky na 
webových stránkách některých měst, dne 24. března 2008 od 19:30 hodin na programu 
Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního 
řízení  

8-0-0 
45. 2008/747/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/St řepiny/Ocen ění pro bratry 
Mašíny/2.3.2008/21.20 
 



46. 2008/613/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Máte slovo/27.3.2008/21:40 
 
47. 2008/615/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Nejúžasn ější videa sv ěta 
II/16.3.2008/14:20 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, 
neboť odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 
hodin na programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo 
vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 
důstojnost. 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  

8-0-0 
48. 2008/635/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Zprá vy TV Prima/brutální útok mladých 
dívek na šestnáctiletou spoluža čku v Americe/11.4.2008/19:30 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 100 000,- Kč, 
neboť odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáže o brutálním útoku mladých 
dívek na šestnáctiletou spolužačku v Americe, dne 11. dubna 2008 v 19:30 hodin na 
programu Prima televize, se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost bezdůvodně nezobrazovaz osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. 
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 

8-0-0 
49. 2008/749/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/112 /brutální vražda mladé 
dívky/11.3.2008/22:10 
 
50. 2008/481/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a - Lupi či paní 
domácí/19.2.2008/21:15 – vulgarismy 
 
51. 2008/614/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Nejúžasn ější videa sv ěta 
II/16.3.2008/14:20 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, 
neboť odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 
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. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-0-0 
52. 2008/617/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a - SBĚRATELÉ 
KOSTÍ/27.3.2008/15.40 

-  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 Sběratelé kostí dne 27. března 2008 od 15:40 hodin na programu 
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení  

7-1-0 



53. 2008/618/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a - MYŠLENKY 
ZLOČINCE/26.3.2008/16.40 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 100 000,- Kč, 
neboť odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 26. března 2008 od 16:40 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. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-0-0 
54. 2008/619/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a - SBĚRATELÉ KOSTÍ 
/21.3.2008/15.40 
 
55. 2008/632/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/pořad Q/9.4.2008/23:45 

-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení zákona, neboť 
odvysíláním pořadu Q dne 9. dubna 2008 ve 23:45 hodin na programu ČT2 se dopustil 
porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, 
aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle 
písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro 
děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem 
upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání 

8-0-0 
56. 2007/550/had/RTA: FTV Prima spol. s r. o.-p řiznání ú častenství 

-  Rada přiznává účastenství provozovateli FTV Prima spol. s r.o. v rámci správních 
řízení vedených sp. zn.: 2007/551/had/FAT; 2007/550/had/RTA; 2007/549/had/VPJ; 
2007/548/had/STU a 2007/547/had/RTZ ve věci změny licenčních podmínek 
provozovatelů FATEM - TV, a.s.; RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r,o. ; RTA VÝCHODNÍ ČECHY, 
s.r.o.; RTA OSTRAVA, s.r.o.; RTA ZLÍN, s.r.o. 

7-1-0 
57. 0170(2009): Veřejný ochránce práv; stížnost Lukáše Lho ťana - Prima 
televize/Zprávy (postup Rady) 

-  Rada bere na vědomí sdělení Veřejného ochránce práv o zahájení šetření ve věci 
stížnosti pana Lhoťana a ukládá Úřadu vypracovat odpověď ve smyslu rozpravy 

8-0-0 
58. Věc: Veřejný ochránce práv; stížnost na postup Rady ve v ěci ČT - pořad Infiltrace - 
Já muslim 

-  Rada bere na vědomí sdělení Veřejného ochránce práv o ukončení šetření ve věci 
stížností na postup Rady ve správním řízení č. 2006/51/jfu/ČES (zastavené správní 
řízení s Českou televizí pro možné porušení § 31 odst. 2 odvysíláním pořadu Infiltrace – 
Já muslim na programu ČT2 v říjnu 2005 

8-0-0 
 
60. 0166(2009): Komplexní materiál - výsledky RADIO PROJEKT III.+IV.Q 

-  Rada se seznámila s aktuálními výsledky poslechovosti rozhlasových programů 
8-0-0 

61. 0147(2009): Problematika podjatosti členů Rady 
-  Rada se seznámila s materiálem 



8-0-0 
62. 0165(2009): Frekvence 1, a.s.; Žádost o náhradu  náklad ů ve smyslu ust. § 32 odst. 
1 písm.l) z. č. 231/2001 Sb. 

-  Rada bere informaci na vědomí a předává MF 
8-0-0 

63. 0169(2009): Zpráva ze služební cesty do Bratisl avy - spole čné jednání se 
slovenským a ma ďarským regulátorem 
 
64. 0168(2009): Konference Evropské platformy regul ačních orgán ů (EPRA), Tallin, 6.- 
9. května 2009 

- Rada schvaluje účast na 29. zasedání EPRA v Tallinu pro Petra Pospíchala a Jiřího 
      Šenkýře. Rada schvaluje služební cestu Petra Pospíchala na Seminář o médiích v Sofii. 
 

8-0-0 
-  Rada pověřuje svého předsedu Václava Žáka zpracováním Zprávy o činnosti 

8-0-0 
 

65. 0175(2009): TROAS s.r.o., Jan Vavre čka; prezentace - Analýza dodržování právních 
norem v oblasti televizní reklamy lé čiv, potravin, kosmetických a zdravotnických 
prost ředků v kontinuálním vysílání program ů ČT1, ČT2, TV NOVA a TV PRIMA 
66. 0186(2009): Žaloba MEDIA BOHEMIA a.s. na ochran u před nezákonným zásahem 
správního orgánu 

-  Rada se seznámila se žalobou MEDIA BOHEMIA a.s. na ochranu před nezákonným 
zásahem správního orgánu ze dne 15. prosince 2008 

11-0-0 
67. 2009/62/KOZ/RTS: RTS DAKR s.r.o., I Č: 47285354; p řihláška k registraci 
provozovatele p řevzatého vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - žádost o 
prodloužení lh ůty k odstran ění nedostatk ů  

-  Rada prodlužuje žadateli RTS DAKR s.r.o. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, lhůtu k odstranění nedostatků přihlášky k registraci 

10-0-0 
68. 0211(2009): Štěpánek Petr, Odpov ěď na opakovanou stížnost 

-  Rada schvaluje znění dopisu 
3-4-1 

69. 0446(2006) WALMARK a.s.; URINAL/mut 3 - zadavat el - POKUTA 100 000K č 
-  Rada vydala v souladu s § 62 s.ř.s. rozhodnutí, kterým zrušuje rozhodnutí ze dne 4. 
července 2008, vyhotovené 5. června 2008, č.j. 3771/08, kterým uložila společnosti 
WALMARK, a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, neboť ve věci byla vydána dvě 
rozhodnutí.  

8-0-0 
70. 0596(2006) WALMARK a.s.; URINAL/mut 4 - zadavat el - POKUTA 100 000K č 

-  Rada vydala v souladu s § 62 s.ř.s. rozhodnutí, kterým zrušuje rozhodnutí ze dne 4. 
července 2008, vyhotovené 5. června 2008, č.j. 3770/08, kterým uložila společnosti 
WALMARK, a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, neboť ve věci byla vydána dvě 
rozhodnutí.  

8-0-0 



ověřovatel:  


