
Zápis z 9. zasedání, konaného  dne 27. 4. 2010  

Přítomni: Šenkýř, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Macková, 
Bezouška, Krejčí, Ondrová  

Omluveni: Bouška 

Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 9. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

8-0-0 

2. 2010/276/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; celoplošné televizní vysílání 
prostřednictvím vysílačů - Ţádost o změnu - doplnění licenčních podmínek licence č. 
012/94 o novou LP č. 38 pro digitální vysílání - nařízené ústní jednání v 14:45 hodin 

 

3. 2010/267/DOL/BON: RADIO BONTON a.s./Radio Bonton; Ţádost o změnu stanoviště 
kmitočtu Česká Lípa - Špičák 96,9 MHz/300 W 

-  Rada uděluje provozovateli RADIO BONTON a. s. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Česká Lípa - Špičák 96,9 MHz/300 W na Česká Lípa - Špičák II 96,9 MHz/300 
W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio 
Bonton (číslo licence Ru/104/01) 

10-0-0 

4. 2010/94/dol/RCH: Radio Černá Hora II. s.r.o./Radio Černá Hora; Ţádost o změnu 
stanoviště kmitočtu Jičín 87,6 MHz/100 W 

-  Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s. r. o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a 
zvýšení výkonu kmitočtu Jičín-město 87,6 MHz/50 W na Jičín-město 87,6 MHz/100 W 
podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio 
Černá Hora (číslo licence Ru/138/98) 

10-0-0 

5. 2009/767/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o./COUNTRY RADIO; Ţádost o přidělení 
kmitočtu Cheb 93,6 MHz/200 W alternativně 98,5 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb 
98,5 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program COUNTRY RADIO (číslo licence Ru/91/99) 

10-0-0 

6. 2009/768/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o./COUNTRY RADIO; Ţádost o přidělení 
kmitočtu Karlovy Vary 97,2 MHz alt. 97,3 MHz alt. 101,0 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Karlovy Vary 97,2 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO (číslo licence Ru/91/99) 

10-0-0 

7. 2009/454/WED/MOR: RADIO MORAVA s. r. o./Kiss Morava ; Ţádost o přidělení 
kmitočtu Třinec 106,1 MHz/200 W 



-  Rada uděluje provozovateli RADIO MORAVA s. r. o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Třinec 106,1 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Kiss Morava (číslo licence Ru/117/01) 

10-0-0 

8. 2009/892/DOL/RSB: RADIO STATION BRNO, spol. s r.o./KISS HÁDY; Ţádost o 
přidělení kmitočtu Dačice 89,0 MHz/500 W 

-  Rada uděluje provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Dačice 89,0 MHz/500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program KISS HÁDY (číslo licence Ru/11/99) 

10-0-0 

9. 0371(2010): Ţádost Route Radio s.r.o. o účast na zasedání Rady; právní rozbor AK 
Broţ & Sokol & Novák k odkladnému účinku správní ţaloby při změně licence podle 
ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s právním rozborem AK Broţ & Sokol & Novák k odkladnému 
účinku správní ţaloby při změně licence podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
odpoví dle rozpravy. 

9-1-0 

10. 2009/1252/dol/ROU: Route Radio s.r.o./Radio Dálnice; Ţádost o přidělení kmitočtů 
Jesenice 107,2 MHz/25 W a Průhonice 104,2 MHz/25 W 

-  Rada konstatuje, ţe v rámci přerušeného správního řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání vedeného s provozovatelem Route 
Radio s.r.o., sp.zn. 2009/1252/dol/ROU, došlo ke změně důvodu přerušení v řízení o 
předběţné otázce, kterou je ţaloba společnosti RADIO BONTON a.s. proti rozhodnutí 
Rady 

8-1-1 

11. 2009/1129/dol/ROU: Route Radio s.r.o./Radio Dálnice; Ţádost o přidělení kmitočtů 9 
Kříţů 94,2 MHz/50 W, Divišov 96,4 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Horní Heršpice 
94,1 MHz/50 W, Humpolec 95,8 MHz/50 W, Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, Jáchymov na 
Moravě 104,1 MHz/50 W, Lesní Hluboké 94,2 MHz/50 W, Lhotka 94,1 MHz/50 W, 
Ostrovačice 94,2 MHz/50 W, Ostředek 88,6 MHz/50 W, Rousínov 91,6 MHz/50 W, Velká 
Bíteš 101,1 MHz/50 W 

-  Rada konstatuje, ţe v rámci přerušeného správního řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání vedeného s provozovatelem Route 
Radio s.r.o., sp.zn. 2009/1129/dol/ROU, došlo v části týkající se přidělení kmitočtů 9 
Kříţů 94,2 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W a Lhotka 94,1 MHz/50 W ke 
změně důvodu přerušení v řízení o předběţné otázce, kterou je ţaloba společnosti 
RADIO BONTON a.s. proti rozhodnutí Rady 

8-1-1 

12. 0243(2010): RADIO BONTON a.s. - Ţaloba proti rozhodnutí Rady ve věci udělení 
souhlasu ke změně územního rozsahu vysílání Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice 

-  Rada souhlasí s návrhem vyjádření k ţalobě společnosti RADIO BONTON a.s., č.j. 11 
A 7/2010, ve věci rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2009, sp.zn. 
2009/1130/dol/ROU, o udělení souhlasu se změnou územního rozsahu a souboru 
technických parametrů vysílání provozovatele Route Radio s.r.o. pro program Rádio 
Dálnice 

10-0-0 

13. 2010/312/zab/AKJ: AKJO. Media s.r.o. / Rock Radio Gold - rozhlasové vysílání 
šířené prostřednictvím vysílačů - převod 100% obchodního podílu na třetí osobu, a to 
na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586 a s tím související změny způsobu 



rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, zakladatelské listiny a 
seznamu společníků  

-  Rada uděluje provozovateli AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 (licence č.j. Ru/100/01) 
souhlas ke změně skutečnosti uvedené v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převedení 100% obchodního podílu JUDr. 
Ladislava Faktora na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586 a s tím 
související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, 
zakladatelské listiny a seznamu společníků 

9-0-1 

14. 2010/266/zab/AZR: AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno - rozhlasové vysílání 
šířené prostřednictvím vysílačů - převod 100% obchodního podílu na třetí osobu, a to 
na společnost ALTESTAR, SE, IČ: 29031052 a s tím související změny způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, zakladatelské smlouvy a 
seznamu společníků  

- Rada nařizuje podle § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ústní jednání ve 
věci ţádosti provozovatele AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418 (č.j.: Ru/116/04), o předchozí 
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci podle § 21 odst. 1 písm. 
e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu 100% obchodního podílu 
BRIAN MORAVIA s.r.o., IČ: 63477840, na třetí osobu, a to na společnost ALTESTAR, 
SE, IČ: 29031052, a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, 
vkladu jednotlivých společníků, zakladatelské listiny a seznamu společníků 

10-0-0 

15. 0691(2009): EBD s.r.o./TV 7; televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T - nezahájení vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení licence u televizního vysílání - informace ČTÚ ve věci sporu 
mezi EBD s.r.o. a Czech Digital Group, a.s.; - ţádost společnosti REGIO MEDIA, a.s., o 
sdělení ve věci jejího podnětu dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o stavu ve věci 
sporu mezi EBD s.r.o. proti Czech Digital Group, a.s. o uzavření smlouvy podle § 72a 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

10-0-0 

-  Rada vyčká doručení rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ve sporu mezi 
EBD s.r.o. a Czech Digital Group, a.s., jehoţ vydání se předpokládá nejpozději do 
konce dubna 2010 

10-0-0 

-  Rada tuto skutečnost sdělí společnosti REGIO MEDIA, a.s. ve věci jejího podnětu  

10-0-0 

16. 0357(2010): FTV Prima, spol. s r.o.; Ukončení zemského analogového televizního 
vysílání v lokalitě Klatovy - Hůrka 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové 
vysílání v lokalitě Klatovy - Hůrka 45. kanál a vydává o tom osvědčení 

10-0-0 

17. 2010/342/zem/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./CINEMAX; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím druţice - změna licenčních podmínek; oznámené změny 

-  Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., spis. zn.: 
2008/227/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání programu CINEMAX 
prostřednictvím kabelových systémů společnosti GTS NOVERA s.r.o., IČ 28492170, v 
ČR  

10-0-0 



-  Rada se seznámila s informací provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., spis. 
zn.: 2008/227/zem/HBO, oznámenou dle § 21 odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., ţe 
program CINEMAX bude téţ šířen v HD rozlišení (High Definition) a označen logem 
CINEMAX HD. 

7-0-0 

18. 2010/343/zem/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.; - televzní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů; Local TV Bystřice nad Olší - ţádost o ukončení 
vysílání (zánik licence); Local TV Sviadnov, Local TV Vratimov - oznámení obnovení 
vysílání 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. dle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb. zanikla ke dni 1. března 2010 licence č.j. Ru/27//95 k 
provozování televizního vysílání programu Local TV Bystřice nad Olší 

10-0-0 

-  Rada se seznámila s informací, ţe provozovatel LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. v 
souladu s rozhodnutím (souhlasem) Rady ze dne 25. srpna 2009, spis. zn.: 
2009/861/kuc/LOC, obnovil ve stanovené lhůtě vysílání programů Local TV Sviadnov a 
Local TV Vratimov  

10-0-0 

19. 2009/971/zab/REV: Studio Re Vi s.r.o./RTM - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů - předloţení dokladů o schválených změnách a) v osobách 
společníků, výši jejich obchodních podílů a seznamu společníků po lhůtě - upozornění 
na porušení zákona; b) ve sloţení statutárního orgánu - na vědomí 

-  Rada vydává provozovateli Studio Re Vi s.r.o. (licence č.j. Ru/177/98 ze dne 7. dubna 
1998) upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v nedodrţení lhůty pro předloţení dokladů o 
schválených změnách v osobách společníků, výše jejich obchodních podílů a seznamu 
společníků a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne doručení upozornění 

10-0-0 

-  Rada se seznámila s informací provozovatele Studio Re Vi s.r.o. (licence č.j. 
Ru/177/98 ze dne 7. dubna 1998) o zápisu změn ve sloţení statutárního orgánu do 
obchodního rejstříku 

10-0-0 

20. 2010/354/zab/MKO: Mimoňská komunální a.s. / MiTEL TV - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - převod akcií na třetí osobu a následovně 
převod akcií ve společnosti - bez předchozího souhlasu Rady, neoznámení změny ve 
sloţení statutárního orgánu v zákonem stanovené lhůtě 

-  Varianta B) Rada zahajuje s provozovatelem Mimoňská komunální a.s. IČ: 25009133 
(licence č.j.: Ru/316/01) správní řízení pro moţné porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu akcií na třetí osobu a následně převodu 
akcií ve společnost na jediného akcionáře, a to město Mimoň IČ: 00260746 a s tím 
související změny způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků 
(včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněţitých vkladů), stanov a 
seznamu akcionářů bez předchozího souhlasu Rady 

10-0-0 

-  Varianta B) Rada zahajuje s provozovatelem Mimoňská komunální a.s. IČ: 25009133 
(licence č.j.: Ru/316/01) správní řízení o udělení pokuty podle § 60 odst. 2 písm. b.) 
zákona č. 231/2001 Sb. za opakované porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a 
to za neoznámení změny ve sloţení statutárního orgánu ve stanovené lhůtě  

10-0-0 

21. 2010/265/zem/Tra: TradeTec, a.s.; převzaté vysílání prostřednictvím druţice - 
změna programové nabídky - registrace nových převzatých televizních programů 



-  Rada registruje provozovateli TradeTec, a.s., 2009/41/zem/TTE, dle § 29 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci 
nových převzatých televizních programů: české - CINEMAX, CINEMAX 2, HBO 2, HBO 
Comedy, Retro Music Television; zahraniční - Bebe Tv, FISHING & HUNTING 
PREMIUM CHANNEL, Viasat Nature 

10-0-0 

22. 2010/298/zem/JON: JON.CZ s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky a územního 
rozsahu vysílání 

-  Rada registruje provozovateli JON.CZ s.r.o., 2009/1185/FIA/JON, dle § 29 odst. 1, 
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. - změnu programové nabídky spočívající v 
registraci nových převzatých televizních programů: české - CS Film, CS mini, DOKU 
CS, ETHNIC TV, EUROPA CINEMA, Film box, FILMBOX EXTRA, FILMBOX FAMILY, 
HD Plus (HD+), KINO CS, MeteoTV, MTV, MTV Adria, MUZIKA CS, Nova Sport, RTA, 
TV Telka; zahraniční - Baby TV, Bebe Tv, CNN International, FRANCE 24, JOJ, JOJ 
PLUS, MCM POP, MCM TOP, MUSIQ 1, NAT GEO MUSIC, Nat Geo Wild (Europe), 
National Geographic Channel HD, Spice s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h, 
STV 1, STV 2, STV 3, TV5 (TV5 MONDE), TV DOMA, TVP Info, TV MARKÍZA, Viasat 
Explorer, Viasat History; - změnu územního rozsahu převzatého vysílání, spočívající v 
jeho rozšíření o katastrální území v rozsahu dle přílohy o 239 stranách textu.  

7-0-0 

23. 0364(2010): Změny oznámené provozovateli vysílální 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 

10-0-0 

24. 0368(2010): návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a návrh 
změnového zákona (doprovodného zákona k zákonu o trestní odpovědnosti 
právnických osob) 

-  Rada se seznámila s návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a k 
návrhu změnového zákona (doprovodného zákona k zákonu o trestní odpovědnosti 
právnických osob) 

10-0-0 

25. 0358(2010): Informace o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ 

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

10-0-0 

26. 2010/355/VAL/COU: Jana Jiřičková, COUNTRY and WESTERN s.r.o. – správní řízení 
vedené z moci úřední se zadavatelem a zpracovatelem reklamy pro moţné porušení § 
5d odst. 2 písm. d) a § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. (reklama na DOLOGRAN) – po 
vyjádření  

-  Rada ukládá zadavateli reklamy Janě Jiřičkové, IČ: 15628591, se sídlem Nerudova 
1186, Vrchlabí, a zpracovateli reklamy COUNTRY and WESTERN s.r.o., IČ: 49614606, 
se sídlem Říčanská 3/2399, Praha 10, pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 5d 
odst. 2 písm. d) a § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., spočívající v odvysílání reklamy 
na přípravek Dologran dne 1. října 2009 v čase 18:02 hodin na programu Country Radio 
provozovatele rozhlasového vysílání COUNTRY RADIO s.r.o., která uvádí v omyl tím, 
ţe naznačuje potravině vlastnost prevence lidského onemocnění, neboť obsahuje 
tvrzení, ve kterém lze shledat deklaraci léčebných účinků, respektive odkaz na nemoc 
("…našli mu štítnou ţlázu…"), a která neobsahuje text „doplněk stravy“ 

9-0-0 

27. 2009/1208/vos/BAR: Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize Barrandov/Pekelná 
kuchyně/9.10.2009/19:00 - moţné ohroţení dětí, po vyjádření 



-  Rada upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní studio a. s. na porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Pekelná kuchyně 
dne 9. října 2009 od 19:00 hodin na programu Televize Barrandov se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě sedm 
dnů od doručení upozornění. 

10-0-0 

28. 2008/1660/mac/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Zprávy TV 
Prima/vzpoura v guatemalské věznici/23.11.2008/18:55 - 500 000 Kč - dokazování, k 
novému rozhodnutí 

-  Rada ukládá provozovateli vysílání FTV Prima spol. s r.o. IČ: 481 15 908, sídlem Na 
Ţertvách 24, 180 00 Praha 8, pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 23. listopadu 
2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad Zprávy TV Prima, 
resp. reportáţ o vzpouře v jedné guatemalské věznici, který obsahoval záběry 
znázorňující pět uřezaných lidských hlav (v čase 00:24-0:29) a záběr na jednoho z 
vězňů, jak jednu z hlav poloţených na bílém prostěradle odkopne pryč (v čase 0:40-
0:50), způsobilé vyděsit a traumatizovat dětského diváka, čímţ ohrozil zejména 
psychický vývoj dětí a mladistvých. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. , povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,-Kč  

9-1-0 

29. 0356(2010): Český rozhlas/Český rozhlas 1 - Radioţurnál, analýza části pořadu 
Ozvěny dne z 11. března 2010 

-  Rada shledala, ţe Český rozhlas odvysílal na programu Český rozhlas 1 - 
Radioţurnál dne 11. března 2010 pořad Ozvěny dne v souladu se zákonem o vysílání  

10-0-0 

30. 0218(2010): Broadcast Media, s.r.o./Radio Beat - informace k analýze vysílání ze 
dne 24.2.2010 

-  Rada shledala, ţe provozovatel Broadcast Media, s.r.o., odvysílal ranní blok dne 24. 
února 2010 na programu Radio Beat v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 

31. 0360(2010): Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového 
vysílání – podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 

-  Rada se seznámila s podnětem týkajícím se charakteru reklamního vysílání programu 
Classic FM provozovatele RKR s.r.o. 

9-0-0 

32. 2010/363/hak/Krp: Krpenský František, Ing. ; Nedodání vyţádaného záznamu 
vysílání 

-  Rada upozorňuje provozovatele Ing. Františka Krpenského na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím záznamu vysílání 
programu Rádio R ze dne 8. března 2010 a stanovila lhůtu k nápravě 15 dní od 
doručení upozornění 

 

10-0-0 

33. 2010/287/BUR/Kra: MTV NETWORKS s.r.o./MTV Polska; Analýza vysílání ze dne 12. 
března 2010 od 21:30 do 22:00 hodin - Krajowa Rada radiofonii i televizji; postoupení 
podnětu/MTV Polska/sexuální chování mezi příslušníky téhoţ pohlaví 

 



34. 0233(2010): PK 62, a.s./LEO TV; Analýza kontinuálního záznamu vysílání z období 
od 5. února 2010 02:00 hodin do 7. února 2010 02:00 hodin  

 

35. 0327(2010): Zentiva, a.s.; sponzor upoutávky Zentiva, produkt Calibrum Activin 
oficiální partner českého olympijského týmu ZOH Vancouver (mut1) - chybí text 
"doplněk stravy" 

-  Rada zahajuje se společností Zentiva a.s. správní řízení z moci úřední, neboť 
zadáním sponzorského vzkazu na produkt Calibrum Activin (sponzor upoutávky, 
mutace 1), premiérově vysílaného dne 8. února 2010 v 19:58:48 hod. na programu ČT1 
a 20 reprízovaného na programech ČT1 a ČT2 do 28. února 2010, se mohla dopustit 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 téhoţ zákona, 
které ukládá povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelný text 
"doplněk stravy". 

10-0-0 

36. 0328(2010): ČESKÁ TELEVIZE; ČT24 - sponzor jako neoddělená reklama - únor 
2010 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, ţe označení sponzora Oční klinika Horní Počernice (sponzor časomíry, mutace 1) s 
premiérou dne 22.února 2010 v 12:59:41 hod. na programu ČT24 a s reprízami na 
tomtéţ programu ve dnech 23.2.2010 v čase 13:00:31, 24.2.2010 v čase 12:59:41, 
26.2.2010 v čase 12:59:41, 27.2.2010 v čase 12:59:42 a 28.2.2010 v čase 13:00:50 
hodin bylo neoddělenou reklamou 

9-0-0 

37. 0339(2010): Reklama DANONE ACTIMEL/Prima televize - analýza reklamy - 
premiéra 1.2.2010/07:20:20 hodin  

-  Rada zahajuje se společností Danone a. s., IČ: 45272972, sídlem: Vinohradská 
2828/151, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední, neboť se mohla jako zadavatel 
dopustit porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů, odvysíláním reklamy Danone na produkt Actimel, mutace 
107, v premiéře dne 1. 2. 2010 od 07:20:20 hodina na programu Prima televize a dále 
ve 186 reprízách do 28.2.2010 na programech Prima televize, Nova Cinema a Nova, 
neboť tato reklama obsahuje zdravotní tvrzení v rozporu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006  

10-0-0 

38. 0340(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysílání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 2.–20. dubna 2010: TOTALPRESS, s.r.o./PUBLIC – obchodní 
sdělení v průběhu nebo v těsném sousedství pořadu Re-play (32), 10. dubna 2010 v 
11:30 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize – Hledá se táta a máma, 1. dubna 2010 ve 
21:20 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima COOL – čtyři podání k cyklu Faktor strachu, všední 
dny cca ve 14:25 a v 19:25 hodin a sobota cca 11:20 hodin; Česká televize/ČT2 – Ta 
naše povaha česká, vydání s podtitulem Není droga jako droga, 31. března 2010 ve 
20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Máte slovo, 1. dubna 2010 ve 21:45 hodin, a Otázky 
Václava Moravce speciál bez konkrétnější specifikace; Česká televize/ČT1 – Hurá, 
škola!, díl Susana z Kuby, 14. března 2010 v 6:50 hodin; Česká televize/ČT24 – Před 
polednem, rubrika Rendez-vous, 31. března 2010 v 9:10 hodin (rubrika v 10:12 hodin); 
Česká televize/ČT1 – Události, reportáţ Ombudsman proti domu Patrika Oulického, 15. 
dubna 2010 v 19:00 hodin, a nekonkretizované další reportáţe ČT; FTV Prima 
s.r.o./Prima televize – Zprávy TV Prima, reportáţ o agresivitě řidičů na dálnici D1, 11. 
dubna 2010 v 18:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – teleshopping Tipy ptáka 



Loskutáka navazující na pořad Rady ptáka Loskutáka, repríza 3. dubna 2010 v 9:15 
hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize – Rande naslepo, 15. dubna 2010 ve 20:00 
hodin; Česká televize/ČT1 – Branky, body, vteřiny, reportáţ o fotbalovém utkání SK 
Slavia Praha – Bohemians 1905, 5. dubna 2010 v 19:35 hodin; HELP FILM, s.r.o./Film 
Box, polská verze – Trzech amigos, 24. února 2010 ve 13:45 hodin; Různí 
provozovatelé/různé programy – jazyková stránka televizního vysílání obecně. 

10-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o. správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
spotu HERNÍ.cz, který byl reklamou, před pořadem Re-play (32) dne 10. dubna 2010 v 
11:30 hodin na programu PUBLIC se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

10-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o. správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Re-play (32) dne 10. dubna 2010 v 11:30 hodin, v jehoţ rámci byla vysílána 
reklama Czech Computer, HERNÍ.cz, surtep.cz a FRAG, na programu PUBLIC se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a 
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

10-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem TOTALPRESS, s.r.o. správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Re-play (32) dne 10. dubna 2010 v 11:30 hodin, v jehoţ rámci byl vysílán 
teleshopping www.frag.cz, na programu PUBLIC se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

10-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima s.r.o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hledá se táta a máma dne 1. dubna 
2010 ve 21:20 hodin na programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě dva týdny od doručení upozornění. 

10-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Ta naše povaha česká s podtitulem Není droga jako droga dne 31. března 2010 
ve 20:00 hodin na programu ČT2 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. 

9-0-1 

39. 0359(2010): První zpravodajská, a.s.- Z 1; Analýza pořadu Téma Z 1 reality, 
odvysílaného dne 27. března 2010 od 12:45 hodin 

-  Rada zahajuje s provozovatelem První zpravodajská, a.s. správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Téma Z 1 reality dne 27. března od 12:45 hodin na programu Z 1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nevysílat skrytou reklamu 

10-0-0 



40. 2010/338/vhu/EBD: EBD s.r.o.; změna licence programu TV7, vázaná na změnu 
licence programu RTA 

-  Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2010/338/vhu/EBD a 2010/320/vhu/Reg do 
společného řízení 

10-0-0 

-  Rada uděluje provozovateli EBD s.r.o., IČ: 280 72 782, sídlem: Kájov, Staré 
Dobrkovice 16, 381 01 Český Krumlov, souhlas se změnou skutečností obsaţených v 
ţádosti o licenci k provozování televizního programu TV 7, udělené pod č.j. 
cun/2272/08, spis. zn. 2007/842/cun/EBD, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) a b) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně časového rozsahu vysílání a změně vysílacího 
schématu, dle ţádosti provozovatele, doručené Radě dne 22. března 2010 pod č.j. 
2565/2010 a doplněné dne 12. dubna 2010 pod. č.j. 3052/2010 a uděluje provozovateli 
Regionální Televizní Agentura, a.s. IČ: 26 079 437, sídlem: Praha 1, Břehová 40/1, 110 
00, souhlas se změnou skutečností obsaţených v ţádosti o licenci k provozování 
televizního programu RTA, udělené pod spis. zn. 2009/696/KOZ/Reg, č.j. koz/5502/09 a 
1105/2010, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) a b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně časového rozsahu vysílání a změně vysílacího schématu, dle ţádosti 
provozovatele, doručené Radě dne 22. března 2010 pod č.j. 2564/2010 a doplněné dne 
12. dubna 2010 pod. č.j. 3053/2010. Změny jsou platné do 30. června 2012. 

8-1-0 

41. 2010/320/vhu/Reg: Regionální Televizní Agentura a.s.; změna licence programu 
RTA, vázaná na změnu licence programu TV 7 provozovatele EBD s.r.o. 

 

42. 0294(2010): MTV NETWORKS s.r.o.; 0294(2010) - ţádost o 
záznam/kontinuální/programy: Nickelodeon a VH1 Polska/12.3.2010/15.00-22.00 - 
nedodání záznamu 

-  Rada upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Na 
strţi 65/1702, 140 00 Praha 4, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, ţe neposkytl záznam vysílání programu VH 1 Polska ze 
dne 12. 3. 2010, časového úseku 15.00–22.00 hodin, a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní 
ode dne doručení upozornění 

7-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Na 
strţi 65/1702, 140 00 Praha 4, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, ţe neposkytl záznam vysílání programu Nickelodeon ze 
dne 12. 3. 2010, časového úseku 15.00–22.00 hodin, a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní 
ode dne doručení upozornění 

10-0-0 

43. 0367(2010): SAT Plus s.r.o. - HD+; analýza kontinuálního záznamu vysílání ze dnů 
22.- 23. ledna 2010 

-  Rada upozorňuje provozovatele SAT Plus, s.r.o. na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil tím, ţe obsah vysílání programu HD+ ve dnech 22.- 23. ledna 2010 
neodpovídal základní programové specifikaci a dalším programovým podmínkám, 
neboť část odvysílaných pořadů neměla teleshoppingový charakter. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění 

10-0-0 

44. 2008/1625/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Raiffeisenbank/Podílové fondy/mut 
1/6.10.2008/21:24:10 - sponzor reklamní znělky - 50 000Kč a KNORR/krémová 
brokolicová s květákem/mut 1/1.11.2008/20:07:50 - sponzor reklamní znělky - 
neoddělená reklama 50 000Kč a Radox/mut 2/15.11.2008/20:08:55 - sponzor reklamní 
znělky - neoddělená reklama - 50 000Kč_ NOVÁ ROZHODNUTÍ 



-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora 
reklamní znělky, RAIFFEISENBANK, produkt Podílové fondy (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1), vysílané premiérově dne 6. října 2008 ve 21:24:10 hodin na programu Prima 
televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení 

8-0-1 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora 
reklamní znělky, KNORR, produkt Krémová brokolicová s květákem (sponzor reklamní 
znělky, mutace 1), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2008 ve 20:07:50 hodin na 
programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod 
správního řízení 

8-0-1 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora 
reklamní znělky, RADOX (sponzor reklamní znělky, mutace 2), vysílané premiérově dne 
15. listopadu 2008 ve 20:08:55 hodin na programu Prima televize, neboť porušení 
zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení 

8-0-1 

45. 2009/72/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Vodafone/Jde to i 
jinak/mut 13/15.11.2008/09:01:00 - sponzor reklamní znělky - neoddělená reklama - 50 
000Kč_nové rozhodnutí 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora 
reklamní znělky, VODAFONE, produkt Jde to i jinak (sponzor reklamní znělky, mutace 
13), vysílané premiérově dne 15. listopadu 2008 v 09:01:00 hodin na programu Prima 
televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení 

7-2-1 

-  Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
25.2.2010 8 Ca 256/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 12.5.2009, č.j. 
fol/4444/09, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 50 
000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením 
sponzora reklamní znělky VODAFONE, produkt Jde to i jinak (sponzor reklamní znělky, 
mutace 13) vysílané premiérově dne 15. listopadu 2008 ve 09:01:00 hodin na programu 
Prima televize, porušila povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, 
u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 

7-2-1 

46. 2008/385/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT2/sponzor reklamní znělky/Axa 
pojišťovna, Panasonic/Viera, Peugeot, RWE, Synot Tip/říjen 2007 - SPOJENÍ 2008/30-
35 + 6x 100 000Kč, po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 4.3.2010 č.j. 8 Ca 234/2008, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/385/vav/ČTV, kterým byla České 
televize uloţena pokuta ve výši 6 x 100 000 Kč pro porušení povinnosti stanovené v § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se účastník řízení dopustil 
premiérovým odvysíláním označení sponzora reklamní znělky AXA Pojišťovna dne 
23.10.2007 v čase 21:00:04 hod. na programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení 
sponzora reklamní znělky Panasonic produkt Viera, mutace 1, dne 26.10.2007 v čase 



21:31:02 hod. na programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení sponzora reklamní 
znělky Panasonic, produkt Viera, mutace 5, dne 26.10.2007 v čase 21:33:02 hod. na 
programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení sponzora reklamní znělky Peugeot 
308, mutace 1,dne 15.10.2007 v čase 19:59:58 hod. na programu ČT1, premiérovým 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky RWE, mutace 1, dne 15.10.2007 v 
čase 21:28:29 hod. na programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení sponzora 
reklamní znělky Synot Tip, mutace 1, dne 17.10.2007 v čase 21:31:54 hod. na 
programu ČT2, které nebyly jako reklamy zřetelně odděleny od ostatních částí 
programu 

10-0-0 

-  Rada rozpojuje správní řízení, o kterých dosud vedla společné řízení pod sp.zn. 
2008/385/vav/ČTV, a bude o nich rozhodovat samostatně pod jejich původními 
spisovými značkami, a to 2008/30-35/vav/ČTV 

9-1-0 

47. 2009/709/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Dr. Müller/Müllerovy pastilky/mut 
1//1.1.09/20:04:48 - sponzor počasí - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 442/2009 - 49 
ze dne 23. března 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009 sp. 
zn. 2009/709/LOJ/CET č.j. loj/7368/09, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. 
uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe označení sponzora Dr. Müller, 
produkt Müllerovy pastilky (sponzor počasí, mutace 1), který obsahoval reklamní prvky, 
odvysílaný dne 1. ledna 2009 v 20:04:48 na programu Nova, porušil povinnost zajistit, 
aby reklamy a telsehopping byly rozeznatelné, u prvozovatele televizního vysílání 
zvukově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.  

10-0-0 

48. 2009/405/LEM/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Jacobs Kronung/mut 
51/2.12.2008/20:27:49 - neoddělená reklama - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 266/2009, ze 
dne 2. března 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 
28. července 2009, sp. zn. 2009/405/LEM/CET, č.j. LOJ/5321/09, jímţ byla udělena 
pokuta ve výši 50 000,- Kč provozovateli CET 21 spol. s r. o. za porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním označení sponzora 
Jacobs Kronung (sponzor pořadu, mutace 51) s premiérou dne 2. prosince 2008 ve 
20:27:49 hodin na programu Nova 

10-0-0 

49. 2008/1657/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York 
(5)/6.11.2008/17:40 - 100 000 Kč - po rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 
března 2010, č.j. 10 Ca 341/2009-41 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 341/2009-41 ze 
dne 26. března 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o. 
proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1.7.2009, č.j. 
mac/5996/09 sp. zn. 2008/1657/mac/CET, kterým byla uloţena pokuta ve výši 100.000,-
Kč ve věci pořadu Kriminálka New York, ze dne 6.11.2008 od 17:40 hodin na programu 
NOVA, 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 

10-0-0 

50. 2009/282/HOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT nabízí/dětské 
prostírání/3.12.2008/18:41 - neoddělená reklama - 150 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 190/2009 - 29 ze 
dne 26. března 2010, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutí Rady ze dne 28. 



července 2009 sp. zn. 2009/282/HOL/ČTV, č.j. Loj/5388/09 a proti rozhodnutí Rady ze 
dne 28. července 2009 sp.zn. 2009/283/HOL/ČTV, č.j. Loj/5387/09, kterými byly České 
televizi uloţeny pokuty ve výši 2x 150 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání spotů s přímou nabídkou dětstkého 
prostírání dne 3. prosince 2008 v 18:41 hodin na programu ČT 1 a s přímou nabídkou 
dětských lyţí dne 8. prosince 2008 v 18:44 hodin na programu ČT 1, které nebyly 
výslovně označeny jako teleshoping a ani to nebylo z jejich zpracování zřetelně patrné. 

10-0-0 

51. 2008/300/fol/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/mýdlový čistič Alex/Zoufalé 
manţelky/11.2.2008/18:00 - neidentifikace sponzora- 50 000Kč_rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. února 2010, 
6 As 49/2009-115, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2009, č. j. 6 Ca 311/2008 79, jímţ bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady ze dne 3. 6. 2008, č. j. fol/4619/08, sp. zn. 2008/300/FOL/FTV, kterým 
byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 50 000 Kč za porušení 
§53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora pořadu Zoufalé 
manţelky dne 11. 2. 2008 od 18:00 hodin produktem ALEX porušil povinnost označit 
kaţdý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti obchodní firmou, obrazovým symbolem 
(logem), ochrannou známkou nebo známkou sluţeb identifikující sponzora  

10-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem 
Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora pořadu 
Zoufalé manţelky dne 11. února 2008 od 18:00 hodin na programu Prima televize 
produktem ALEX, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod 
správního řízení 

9-0-1 

52. 2007/751/had/BIO: BIOCLINICA s.r.o.; Formule 705/4.2.2007/10:27/ČT1 - 500 000Kč - 
rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 As 46/2009-101 ze 
dne 16. března 2010, kterým zamítl kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, č. j. 6 Ca 174/2008 – 63, jímţ bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady ze dne 7. 11. 2007, č. j. had/1184/08 o udělení pokuty ve výši 500 
000,- Kč společnosti BIOCLINICA, s. r. o., neboť došlo k porušení ustanovení § 5d odst. 
2 zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy na doplněk stravy FORMULE 705 do 
televizního vysílání programu ČT 1 dne 4. 2. 2007 v 10:27 hodin, která neobsahovala 
text doplněk stravy. 

10-0-0 

53. 2007/83/tyl: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/Citrax/mut 402/14.1.2007/10:26:03 - 500 000Kč - 
rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 As 47/2009-92 ze 
dne 17. března 2010, kterým zamítl kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, č. j. 6 Ca 175/2008, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady ze dne 7. 11. 2007, č. j. had/1183/08 o udělení pokuty ve výši 500 000,- Kč 
společnosti BIOCLINICA, s. r. o., neboť porušila ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb. zadáním reklamy na doplněk stravy Citrax do vysílání programu ČT 1 dne 
14. 1. 2007 v 10:26 hodin, která neobsahovala text doplněk stravy. 

10-0-0 

54. 2008/664/had/Kri: Kristián, spol. s r.o.; GS Dormian/mut 2/18.2.2008/11:47:26/Prima 
+ Nova/19.2.2008 - zpracovatel - 100 000Kč- zamítnutí kasační stíţnosti 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 6/2010 – 61 
ze dne 17. února 2010, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele Kristián, 



spol. s r. o., se sídlem Výstupní 1129/6, 101 00 Praha 10 proti rozhodnutí Rady ze dne 
29. 7. 2008, sp. zn. 2008/664/had/KRI, č. j. had/6765/08, kterým byla udělena pokuta ve 
výši 100 000 Kč za porušení povinností stanovených v ustanovení § 5d odst. 3 zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění účinném do 17. 10. 2008, podle něhoţ 
musí reklama na doplněk stravy obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“. K porušení 
došlo zpracováním reklamy na přípravek GS Dormian (mutace 2), odvysílané 
premiérově dne 18. 2. 2008 na programu Prima televize a dne 19. 2. 2008 na programu 
TV Nova a reprízované opakovaně na obou programech do dne 29. 2. 2008. 

10-0-0 

55. 2006/452/had/WAL: WALMARK a.s.; Proenzi 3/mut 19/Nova/Prima - zadavatel - 100 
000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2010, 
č. j. 7 As 7/2010-130, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele WALMARK, a. 
s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, č. j. 9 Ca 
399/2007-93, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutím Rady ze dne 7. února 
2007, sp. zn. 2006/452/had/WAL, 2006/593/had/WAL, 2006/592/had/WAL a 
2006/595/had/WAL, o uloţení pokuty zadavateli reklamy na doplněk stravy Proenzi 3 
(mutace 19, 22, 21 a 24) ve výši vţdy 100.000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb.  

10-0-0 

56. 2006/449/had/WAL: WALMARK a.s.; Varixinal/mut 9/duben-květen 2006/Nova/Prima 
- zadavatel - 100 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2010, 
č. j. 7 As 6/2010-154, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele WALMARK, a. 
s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, č. j. 9 Ca 
391/2007-106, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutím Rady ze dne 7. února 
2007, sp. zn. 2006/449/had/WAL, 2006/566/had/WAL a 2006/455/had/WAL, o uloţení 
pokuty zadavateli reklamy na doplněk stravy Varixinal (mutace 9 a 10) a Prostenal 
(mutace 10) ve výši vţdy 100.000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 

57. 2007/380/had/MED: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.; 
Preventan Akut/mut 2/leden 2006/Prima/ČT1 - 200 000Kč-Nález Ústavního soudu ve 
věci  

-  Rada se seznámila s nálezem Ústavního soudu č.j. I ÚS 948/09, kterým bylo 
rozhodnuto ve věci ústavní stíţnosti stěţovatelky MEDIAREX COMMUNICATIONS 
AND CONSULTING, s.r.o., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze 
dne 29. srpna 2007 sp. zn. 2007/380/had/MED, č.j. had/8962/07, jímţ byla uloţena 
pokuta ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. a 
rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2008, č. j. 5 Ca 398/2007 a 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 As 85/2008, kterým byly 
uvedené rozsudky zrušeny 

10-0-0 

58. 2007/771/had/MED: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.; 
Maxicor/mut 5/26.7.2008/19:55:55/Prima - 1 000 000Kč-Nález Ústavního soudu ve věci  

-  Rada se seznámila s nálezem Ústavního soud č.j. I ÚS 1898/09, kterým bylo 
rozhodnuto ve věci ústavní stíţnosti stěţovatelky MEDIAREX COMMUNICATIONS 
AND CONSULTING, s.r.o., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze 
dne 27. 2. 2008, sp. zn. 2007/771/had/MED, č. j. had/2762/08, jímţ byla uloţena pokuta 
ve výši 1 000 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb a rozsudkům 
Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2008, č. j. 5 Ca 215/2008-56 a Nejvyššího 
správního soudu ze dne 14. 5. 2009, č. j. 9 As 16/2009-99, kterým byly uvedené 
rozsudky zrušeny 



10-0-0 

59. 2007/381/had/MED: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.; 
Preventan Quattro/mut 1/září-říjen 2005 + leden-březen 2006/Prima/ČT1 - zadavatel - 
200 000Kč-Nález Ústavního soudu ve věci 

-  Rada se seznámila s nálezem Ústavního soudu č.j. IV ÚS 947/09, kterým bylo 
rozhodnuto ve věci ústavní stíţnosti stěţovatelky MEDIAREX COMMUNICATIONS 
AND CONSULTING, s.r.o., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze 
dne 29. srpna 2007 sp. zn. 2007/381/had/MED, č.j. had/8963/07, jímţ byla uloţena 
pokuta ve výši 200.000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., a 
rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2008, č. j. 5 Ca 397/2007-62 (ve 
znění opravného usnesení ze dne 15. 7. 2008, č. j. 5 Ca 397/2007-78) a Nejvyššího 
správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 As 84/2008-108, kterým byly uvedené 
rozsudky zrušeny 

9-0-0 

60. 2009/756/had/: HUSTLER TV - pornografie/28.8.2008/02:07-02:17 - procesní 
stanovisko ve věci moţného vydání rozhodnutí o uspokojení ţalobce Telefónica 02 
Czech republic a UPC ČR ve věci udělené pokuty 

-  Rada se seznámila s replikou a návrhy ţalobce Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ve 
věci podané ţaloby 11 Ca 378/2010, kterou se ţalobce dovolává zrušení rozhodnutí 
Rady č.j. had/6939/09 (spisová značka 2009/756/had) ze dne 16.6.2009 ve věci udělení 
sankce ve výši 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením 
programu Hustler TV obsahujícího vyobrazeni hrubého sexuálního násilí, tj. pornografii 
a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili porušení zákazu šířit takový program, který 
obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. 
b), c), e) a j) zákona č. 231/2001 Sb. a konstatuje, ţe nelze v předmětném řízení 
postupovat dle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, s vydáním 
nového rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provedením jiného úkonu v souladu s § 
153 zákona č. 500/2000 Sb. 

10-0-0 

-  Rada se seznámila s replikou a návrhy ţalobce UPC Česká republika, a.s. ve věci 
podané ţaloby 11 Ca 351/2010, kterou se ţalobce dovolává zrušení rozhodnutí Rady 
č.j. had/6939/09 (spisová značka 2009/756/had) ze dne 16.6.2009 ve věci udělení 
sankce ve výši 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin šířením 
programu Hustler TV obsahujícího vyobrazeni hrubého sexuálního násilí, tj. pornografii 
a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili porušení zákazu šířit takový program, který 
obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. 
b), c), e) a j) zákona č. 231/2001 Sb a konstatuje, ţe nelze v předmětném řízení 
postupovat dle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, s vydáním 
nového rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provedením jiného úkonu v souladu s § 
153 zákona č. 500/2000 Sb. 

10-0-0 

61. 2009/267/vav/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/14.12.2008 - nedodrţení 20ti min. 
odstupu mezi dvěma přerušeními pořadu reklamou - 100 000Kč; vyjádření k 
upozornnění 

-  Rada se seznámila s vyjádřením účastníka řízení společnosti CET 21 spol. s r.o., se 
sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, k jemu uloţenému upozornění na porušení 
zákona, spočívajícím v porušení ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe dne 14. 12. 2008 na programu Nova v pořadu „To 
nevymyslíš“ nedodrţel dvacetiminutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími 
přerušeními pořadu reklamou 



10-0-0 

62. 0348(2010): Klub českých turistů- ZdP ELAN OPAVA - titulkování pořadů 

-  Rada se seznámila se ţádostí Klubu českých turistů ZdP ELÁN OPAVA ve věci 
podpory tlumočení pořadů pro sluchově postiţené a ukládá Úřadu vypracovat odpověď 
dle návrhu 

10-0-0 

63. 0369(2010): Ministerstvo zahraničních věcí; určení kontaktní osoby či útvaru pro 
spolupráci při prezentaci ČR na internetových stránkách www.czech.cz + pozvánka 
zástupce Rady do redakční rady portálu 

-  Rada se seznámila s dopisem 1. náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR 

10-0-0 

-  Rada určuje jako kontaktní (osobu/útvar) pro spolupráci s odborem kultury, 
komunikace a prezentace Ministerstva zahraničních věcí při aprobaci článků 
zvěřejňovaných na portálu www.czech.cz paní Vlastu Roškotovou 

10-0-0 

-  Rada určuje jako zástupce Rady do redakční rady portálu www.czech.cz pana Ivana 
Krejčího 

10-0-0 

64. 0324(2010): Přehled zaplacených pokut v období 2008-2009 bez podání ţaloby proti 
rozhodnutí Rady 

-  Rada se seznámila s interní zprávou o zaplacených pokutách bez soudního řízení za 
období 2008 - 2009 

10-0-0 

66. 2010/375/ros: Zákon o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání ze dne 13. 
dubna 2010 

 

67. 0372(2010): Kodifikované znění Směrnice o audiovizuálních a mediálních sluţbách 

 

68. 0376(2010): Zpráva auditora za rok 2009 

-  Rada se seznámila se zprávou auditora za rok 2009. 

10-0-0 

69. 0382(2010): Změna organizační struktury Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání k 1.5. 2010 

-  Rada se seznámila se změnou organizační struktury Úřadu Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání 

10-0-0 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


