
Zápis z 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2011  

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

 

1. Schválení programu 11. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

12-0-0 

2. 0526(2011): Volba vedení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

-  RRTV zvolila volební komisi ve sloţení: Krejčí, Pejřil, Šenkýř 

12-0-0 

3. 2011/691/zem/EBD: EBD s.r.o./TV 7; televizní vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T - zahájení řízení o odnětí licence (nezahájení 
vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence u 
televizního vysílání) - nařízené ústní jednání dne 14. června 2011, 15:20 h 

 

4. 2011/119/RUD/Sta: Stanice O, a.s.; Óčko/Royal Flush /30.10.2010/22:22:39 - 
sponzorský vzkaz jako neoddělená reklama - dokazování 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2011/119/RUD/Sta provedla 
důkaz zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Royal Flush, časopis (mutace 2), které 
bylo premiérově odvysíláno dne 30. října 2010 ve 22:22:39 na program O. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Vrchlického č.p. 439/29, 150 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 dní od 
doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/119/RUD/Sta obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Royal Flush, časopis (mutace 2), které bylo premiérově odvysíláno dne 30. října 
2010 ve 22:22:39 na program O a v reprízách dne 30.10.2010 ve 23:39:40 hod., 31.10. 
2010 v 00:20:31 hod., 31.10.2010 v 22:22:13 hod. a 31.10.2010 v 23:50:04 hod. vţdy 
na programu O. 

11-0-0 

5. 2011/239/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/sponzorský vzkaz MF 
Dnes/3.12.2010/20:33:10 - neoddělená reklama 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/239/loj/ČTV provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení MF Dnes, oficiální 
partner hokejové extraligy odvysílaného dne 3.12.2010 v 20:33:10 hodin na programu 
ČT4 Sport. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 



500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, aby ve lhůtě 20 dní od doručení 
tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 2011/239/LOJ/ČTV 
obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení MF Dnes, 
oficiální partner hokejové extraligy do vysílání na programu ČT4 Sport dne 3.12.2010 v 
20:33:10 hodin; dne 4.12.2010 v 09:03:27 hodin;dne 5.12.2010 v 20:44:41 hodin;dne 
6.12.2010 v 10:30:03 hodin; dne 7.12.2010 v 20:06:29 hodin; dne 8.12.2010 v 10:36:27 
hodin; dne 10.12.2010 v 21:30:10 hodin; dne 11.12.2010 v 07:20:03 hodin; dne 
12.12.2010 v 20:35:34 hodin; dne 13.12.2010 v 10:35:35 hodin; dne 22.12.2010 v 
20:03:57 hodin; dne 23.12.2010 v 09:29:39 hodin; dne 26.12.2010 v 21:11:24 hodin; 
dne 27.12.2010 v 11:31:32 hodin; dne 28.12.2010 v 20:40:03 hodin; dne 29.12.2010 v 
11:24:48 hodin; dne 30.12.2010 v 20:28:53 hodin; dne 31.12.2010 v 09:58:52 hodin. 

11-0-0 

6. 2011/238/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Fotolab/mut. 2/7.12.2010/07:53:48 - 
neoddělená reklama 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/238/loj/CET provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Fotolab odvysílaného 
dne 7.12.2010 v 07:53:48 hodin na programu Nova. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 
dní od doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/238/LOJ/CET obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Fotolab do vysílání na programu Nova dne 7.12.2010 v 07:53:48 hodin; dne 
7.12.2010 v 07:58:53 hodin. 

11-0-0 

7. 2011/230/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Google/mut.9/11.12.2011/20:02:35 - 
neoddělená reklama 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/230/loj/CET provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Google.cz 
odvysílaného dne 11.12.2010 v 20:02:35 hodin na programu Nova a dále zhlédnutím 
obchodních sdělení Google.cz odvysílanými dne 20.12.2010 v 20:06:14 hod. na 
programu Nova a dne 21.12.2010 v 12:28:16 hod. na programu Nova, jeţ byly zařazeny 
do vysílání jako reklama. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 
dní od doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/230/LOJ/CET obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Google.cz do vysílání na programu Nova dne 11.12.2010 v 20:02:35 hodin, dne 
12.12.2010 v 20:02:17 hodin; dne 13.12.2010 v 20:02:21 hodin; dne 14.12.2010 v 
20:05:14 hodin; dne 21.12.2010 v 07:41:20 hodin; dne 22.12.2010 v 06:40:37 hodin; 
dne 22.12.2010 v 07:43:21 hodin; dne 22.12.2010 v 20:03:43 hodin; dne 24.12.2010 v 
17:57:59 hodin; dne 26.12.2010 v 20:02:03 hodin; dne 28.12.2010 v 20:03:55 hodin. 



11-0-0 

8. 2011/232/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Google/mut.10/11.12.2010/20:04:17 - 
neoddělená reklama 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/232/loj/CET provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Google.cz 
odvysílaného dne 11.12.2010 v 20:04:17 hodin na programu Nova a dále zhlédnutím 
obchodních sdělení Google.cz odvysílaných dne 20.12.2010 v 20:06:14 hod. na 
programu Nova a dne 21.12.2010 v 12:28:16 hod. na programu Nova, jeţ byly zařazeny 
do vysílání jako reklama. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 
dní od doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/232/LOJ/CET obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Google.cz do vysílání na programu Nova dne 11.12.2010 v 20:04:17 hodin; dne 
12.12.2010 v 20:03:48 hodin; dne 13.12.2010 v 20:04:05 hodin; dne 14.12.2010 v 
20:06:45 hodin; dne 21.12.2010 v 06:42:25 hodin; dne 21.12.2010 v 07:43:47 hodin; 
dne 22.12.2010 v 06:42:50 hodin; dne 22.12.2010 v 07:44:52 hodin; dne 22.12.2010 v 
20:05:23 hodin; dne 26.12.2010 v 20:03:52 hodin; dne 28.12.2010 v 20:05:43 hodin. 

11-0-0 

9. 2011/236/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Google/mut.11/15.12.2010/06:40:30 - 
neoddělená reklama 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/236/loj/CET provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Google.cz 
odvysílaného dne 15.12.2010 v 06:40:30 hodin na programu Nova a dále zhlédnutím 
obchodních sdělení Google.cz odvysílaných dne 20.12.2010 v 20:06:14 hod. na 
programu Nova a dne 21.12.2010 v 12:28:16 hod. na programu Nova, jeţ byly zařazeny 
do vysílání jako reklama. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 
dní od doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/236/LOJ/CET obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Google.cz do vysílání na programu Nova dne 15.12.2010 v 06:40:30 hodin; dne 
15.12.2010 v 07:43:28 hodin; dne 15.12.2010 dne 20:04:16 hodin; dne 16.12.2010 v 
06:42:31 hodin; dne 16.12.2010 v 07:43:11 hodin; dne 16.12.2010 v 20:04:09 hodin; 
dne 17.12.2010 v 06:40:41 hodin; dne 17.12.2010 v 07:41:34 hodin; dne 18.12.2010 v 
20:01:20 hodin; dne 20.12.2010 v 06:41:24 hodin; dne 20.12.2010 v 07:42:02 hodin; 
dne 20.12.2010 v 20:03:20 hodin; dne 21.12.2010 v 06:40:01 hodin; dne 30.12.2010 v 
20:04:29 hodin. 

11-0-0 

10. 2011/237/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Google/mut.12/15.12.2010/06:43:07 - 
neoddělená reklama 



-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2011/237/loj/CET provedla 
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Google.cz 
odvysílaného dne 15.12.2010 v 06:43:07 hodin na programu Nova a dále zhlédnutím 
obchodních sdělení Google.cz odvysílanými dne 20.12.2010 v 20:06:14 hod. na 
programu Nova a dne 21.12.2010 v 12:28:16 hod. na programu Nova, jeţ byly zařazeny 
do vysílání jako reklama. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, aby ve lhůtě 20 
dní od doručení tohoto usnesení, předloţil Radě v rámci správního řízení sp. zn. 
2011/237/LOJ/CET obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního 
sdělení Google.cz, do vysílání na programu Nova dne 15.12.2010 v 06:43:07 hodin; dne 
15.12.2010 v 07:46:01 hodin; dne 15.12.2010 v 20:06:00 hodin; dne 16.12.2010 v 
06:44:46 hodin; dne 16.12.2010 v 07:45:50 hodin; dne 16.12.2010 v 20:05:41 hodin; 
dne 17.12.2010 v 06:42:58 hodin; dne 17.12.2010 v 07:43:52 hodin; dne 18.12.2010 v 
20:02:59 hodin; dne 20.12.2010 v 06:43:40 hodin; dne 20.12.2010 v 07:44:32 hodin; 
dne 20.12.2010 v 20:05:00 hodin; dne 24.12.2010 v 17:59:28 hodin; dne 30.12.2010 v 
20:06:19 hodin. 

11-0-0 

11. 0481(2011): CET 21 spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
NOVA ze dne 22.5.2011 v čase 13:30 - 22:45 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu NOVA ze dne 
22. května 2011 v čase 13:30 - 22:45 hodin 

12-0-0 

12. 0524(2011): FTV Prima spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
Prima COOL ze dne 9. května 2011 od 14.45 do 22.00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima COOL 
provozovatele FTV Prima spol. s r.o. ze dne 9. května 2011 od 14.45 do 22.00 hodin. 

12-0-0 

13. 0455(2011): FTV Prima, spol. s r. o., Prima televize, analýza porušení § 50 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. 
o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, 180 00 správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 20. března 2011 od 20:00 hodin do 21:00 hodin 
na programu Prima televize překročil povolený hodinový reklamní limit o 11 s, neboť k 
odvysílané reklamě o celkové stopáţi 701 s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní 
sdělení Intact, které mělo charakter reklamy a které ale jako reklama nebylo snadno 
rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Obchodní sdělení Intact v 
délce 10 s bylo odvysílano celkem třikrát v průběhu dané hodiny a to od 20:08:08 hodin, 
od 20:30:28 hodin a od 20:38:30 hodin. Celkový čas odvysíláné reklamy tak činil 
namísto povolených 720 s reklam v jedné vysílací hodině 731 s. 

12-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. 
o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, 180 00 správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 20. března 2011 od 21:00 hodin do 22.00 hodin 
na programu Prima televize překročil povolený hodinový reklamní limit o 31 s, neboť k 
odvysílané reklamě o celkové stopáţi 711 s je třeba připočíst téţ 40 s za obchodní 
sdělení Intact, které mělo charakter reklamy a které ale jako reklama nebylo snadno 
rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Obchodní sdělení Intact v 
délce 10 s bylo odvysílano celkem čtyřikrát v průběhu dané hodiny a to od 21:02:07 
hodin, od 21:10:43 hodin, od 21:30:57 hodin a od 21:39:34 hodin. Celkový čas 
odvysíláné reklamy tak činil namísto povolených 720 s reklam v jedné vysílací hodině 
751 s.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. 
o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, 180 00 správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 27. března 2011 od 20:00 hodin do 21:00 hodiny 
na programu Prima televize překročil povolený hodinový reklamní limit o 25 s, neboť k 
odvysílané reklamě o celkové stopáţi 715 s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní 
sdělení Intact, které mělo charakter reklamy a které ale jako reklama nebylo snadno 
rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Obchodní sdělení Intact v 
délce 10 s bylo odvysílano celkem třikrát v průběhu dané hodiny a to od 20:09:20 hodin, 
od 20:42:30 hodin a od 20:51:12 hodin. Celkový čas odvysíláné reklamy tak činil 
namísto povolených 720 s reklamy v jedné vysílací hodině 745 s.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. 
o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, 180 00 správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 27. března 2011 od 21:00 hodin do 22:00 hodin 
na programu Prima televize překročil povolený hodinový reklamní limit o 35 s, neboť k 
odvysílané reklamě o celkové stopáţi 715 s je třeba připočíst téţ 40 s za obchodní 
sdělení Intact, které mělo charakter reklamy a které ale jako reklama nebylo snadno 
rozeznatelné a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Obchodní sdělení Intact v 
délce 10 s bylo odvysílano celkem čtyřikrát v průběhu dané hodiny a to od 21:18:33 
hodin, od 21:27:35 hodin, od 21:45:42 hodin a od 21:54:05 hodin. Celkový čas 
odvysíláné reklamy tak činil namísto povolených 720 s reklamy v jedné vysílací hodině 
755 s.  

12-0-0 



14. 0454(2011): ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport, analýza, neoddělená reklama 
Nepřestávej. Jdi do Snickers!, 12. března 2011 v 11:15:14 hodin, v 11:15:30 hodin a ve 
12:14:50 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na porušení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 12. března 2011 v 11:15:14 
hodin, v 11:15:30 hodin a v 12:14:50 hodin odvysílal na programu ČT4 Sport reklamu 
Nepřestávej. Jdi do Snickers!, která nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

15. 2011/519/had/Sow: SowuloPerth s. r. o.; analýza reklamního spotu Smoklin-analýza 
reklamy 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
14. června 2011 zahájit se zadavatelem reklamy, SowuloPerth s. r. o., IČ: 289 87 543, 
sídlem: Lumiérů 431/7, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním 
reklamy na produkt Smoklin, označené pro správní účely jako mutace 2, která byla 
odvysílána v premiéře dne 7. 2. 2011 od 7:38:40 hodin na programu Nova a dále 
reprízovaná v období do 28. 2. 2011 na programech Nova Cinema, Prima televize, 
Prima Cool, Spektrum, Televize Barrandov, Public, v počtu 273 repríz (seznam uveden 
v příloze), se mohl dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle 
kterého se zakazuje, aby reklama uváděla v omyl zejména přisuzováním potravině 
vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové 
vlastnosti naznačovat, a to tím, ţe v uvedené reklamě je odkaz na preventivní účinky 
doplňku stravy Smoklin na choroby vyplývající z negativního vlivu kouření („Revoluční 
preparát vyvinutý přímo tak, aby napomáhal proti negativním vlivům kouření na lidský 
organismus). V reklamě je dán důraz na prodej přípravku v lékárnách. Tato okolnost 
jednoznačně vyvolává u spotřebitele dojem spojení přípravku s léčivy, které jsou v 
lékárnách primárně zastoupeny. Sám výraz lékárna pak foneticky evokuje slovo LÉK, 
coţ v kontextu reklamy můţe působit na vnímání spotřebitele takovým způsobem, ţe 
není schopen rozlišit produkt, který je doplňkem stravy, od skutečných léčivých 
přípravků.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
14. června 2011 zahájit se zadavatelem reklamy, SowuloPerth s. r. o., IČ: 289 87 543, 
sídlem: Lumiérů 431/7, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním 
reklamy na produkt Smoklin, označené pro správní účely jako mutace 2, která byla 
odvysílána v premiéře dne 7. 2. 2011 od 7:38:40 hodin na programu Nova a dále 
reprízovaná období do 28. 2. 2011 na programech Nova Cinema, Prima televize, Prima 
Cool, Spektrum, Televize Barrandov, Public, v počtu 273 repríz (seznam uveden v 
příloze), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého 



reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví. V daném případě reklama nabízí 
snadné a dostupné řešení negativních vlivů kouření na lidský organismus.  

12-0-0 

16. 0350(2011): KATEL spol. s r.o./žádost o zapůjčení záznamu/TV KATEL z lokalit 
Vodňany a Nová Pec/8.-11.4.2011 - neposkytnutí záznamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KATEL spol. s r.o., se 
sídlem Zlatá stezka 167, 383 01 Prachatice, IČ: 466 79 065, na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe neposkytl záznam vysílání 
programu TV KATEL z lokalit Vodňany a Nová Pec z časového období od 8. dubna 
2011 od 00.00 hodin do 11. dubna 2011 do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

17. 0490(2011): Zpráva o screeningu za duben 2011 s návrhy dalšího postupu 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období duben 2011, která pokrývala úseky 
těchto programů v těchto časech: FTV Prima, spol. s r.o./Prima Cool 2. 4. 2011 18:00-
00:00; Česká televize/ČT4 Sport 3.4.2011 10:00-20:00; CET 21 spol. s.r.o./MTV Czech 
3.4.2011 00:00-23:00; CET 21 spol. s.r.o./Nova Cinema 5.4.2011 18:00-00:00 a 
7.4.2011 18:00-00:00; HELP FILM, s.r.o./FILMBOX 5.4.2011 00:00-10:00; CET 21 spol. 
s.r.o./Nova 6.4.2011 18:00-00:00; Barrandov Televizní Studio a.s./TV Barrandov 
7.4.2011 00:00-23:00 a 22.4.2011 18:00-02:00; CET 21 spol. s.r.o./Nova Sport 9.4.2011 
14:00-20:00; Česká televize/ČT1 14.4.2011 00:00-18:00 a 18.4.2011 00:00-12:00; HBO 
Česká republika, spol. s.r.o./Cinemax 20.4.2011 12:00-00:00; Stanice O, a.s./ O 
("Óčko") 20.4.2011 00:00-12:00; HBO Česká republika, spol. s.r.o./Cinemax 2 
21.4.2011 12:00-00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Love 21.4.2011 18:00-06:00; HBO 
Česká republika, spol. s.r.o./HBO 26.4.2011 12:00-00:00; HBO Česká republika, spol. 
s.r.o./HBO Comedy 27.4.2011 10:00-00:00.  

11-0-0 

18. 0508(2011): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysílání pro 
zasedání 11/2011 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 24. května–8. června 2011: CET 21 spol. s r. o./NOVA – úsek s 
filmem 10 000 př. n. l., 26. února 2011 od 20:00 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize – 
úsek s filmem Probuzení tmy, 12. března 2011 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. 
o./NOVA – úsek s filmem Zlodějská partie, 25. března 2011 od 22:05 hodin; CET 21 
spol. s r. o./NOVA – úsek s filmem V řetězech, 27. března 2011 od 23:20 hodin; CET 21 
spol. s r. o./NOVA – úsek s filmem Akta X, 30. března 2011 od 23:05 hodin; Barrandov 
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – úsek s filmem Meč spravedlnosti, 5. dubna 
2011 od 22:10 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – 25. dubna 2011, úsek 23:00–24:00 
hodin mj. se seriálem Námořní vyšetřovací sluţba od 22:25 hodin; CET 21 spol. s r. 
o./Nova Cinema – úsek s filmem Říše vlků, 28. dubna 2011 od 22:25 hodin; CET 21 
spol. s r. o./NOVA – úsek s filmem Nebezpečný cíl, 30. dubna 2011 od 22:30 hodin; 
CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema – úsek s filmem Operace Crossbow, 3. května 2011 
od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – EZO.TV, 1. 
června 2011 ve 12:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek 
Policejní inspekce vyšetřuje incident v ubytovně, 24. května 2011 v 19:30 hodin; CET 21 
spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek Podezřelý institut v Brně, 29. května 
2011 v 19:30 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima televize – Šéf na grilu, 28. května 2011 v 
10:25 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema – programové upoutávky v přerušení 
pohádky Nejkrásnější hádanka, 29. května 2011 ve 14:40 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima 



televize a další provozovatelé a programy – reklama na doplněk stravy Zdrovit 
Muscoaktiv, premiérové vysílání 4. dubna 2011 ve 12:18:02 hodin na programu Prima 
televize; Různí provozovatelé/Různé programy – opomíjení tématu protestů 
obyvatelstva ve Španělsku; Různí provozovatelé/Různé programy – jmenovité 
odkazování na sociální sítě ve zpravodajství televizním i rozhlasovém; Česká 
televize/různé programy – pořady na téma osvobození a odboje ve dnech výročí konce 
války; Česká televize/Různé programy – uvaţované zrušení ekologických pořadů Nedej 
se a Přidej se; Česká televize/ČT1 – Události, příspěvek Helena Vondráčková proti 
Radioţurnálu, 26. května 2011 v 19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – upoutávka 
na pořad Česko Slovenská SuperStar, 5. června 2011 v 19:53 hodin; Různí 
provozovatelé/Různé programy – přerušování pořadů reklamou obecně; Různí 
provozovatelé/různé programy – reklamu na očkování dětí vakcínami Synflorix a Rotarix 
společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o., premiéra Mutace 1 dne 1. září 2010 v 08:33:14 
hodin na programu NOVA, premiéra Mutace 2 dne 21. února 2011 ve 13:35:24 hodin na 
programu Prima televize. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého 
nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání 
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, 
kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu NOVA dne 26. února 2011 v časovém 
úseku 20:00-21:00 hodin odvysílal 725 sekund reklamy, a tím o 5 sekund překročil 
přípustnou délku času, který můţe být v jedné hodině vyhrazen reklamě. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

                     12-0-0 

 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého 
nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání 
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, 
kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu NOVA dne 25. dubna 2011 v časovém 
úseku 22:00-23:00 hodin odvysílal 725 sekund reklamy, a tím o 5 sekund překročil 
přípustnou délku času, který můţe být v jedné hodině vyhrazen reklamě. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

                     12-0-0 
 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, se sídlem Kříţeneckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z 
moci úřední pro moţné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v platném znění, 
který ukládá provozovatelům televizního vysílání při umístění produktu povinnost, ţe 
pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně 
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Moţné porušení povinnosti spočívá 



v odvysílání pořadu ESO.TV s umístěným produktem, kterým byla kniha Jak se doţít 
140 let, dne 1. června 2011 ve 12:00 hodin na programu Televize Barrandov bez 
zřetelného označení jako pořadu obsahujícího umístění produktu. 

12-0-0 

 

 

19. 2010/1129/VAL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/w.ockomobil.cz/mut 94/1.5.2010/10:48:55 
- teleshopping v reklamě - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
14. června 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Stanice O, a.s., IČ: 265 09 
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 1. května 2010 v 10:48:55 hodin na programu O a dále pak v 63 reprízách 
do 31. května 2010 (seznam repríz přiloţen) na tomtéţ programu zařadil do vysílání 
spot www.ockomobil.cz (mutace 94), který obsahoval všechny základní a určující znaky 
teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu 
(melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40 Kč za zaslanou 
objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i 
Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť 
byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost provozovatele zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového 
vysílání zřetelně zvukově a u provozovateel televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 
částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20101129. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
20101129. 

11-0-0 

20. 2010/1130/VAL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/w.ockomobil/mut 95/1.5.2010/11:50:43 - 
teleshopping v reklamě - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
14. června2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Stanice O, a.s., IČ: 265 09 
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 1. května 2010 v 11:50:43 hodin na programu O a dále pak v 53 reprízách 
do 31. května 2010 (seznam repríz přiloţen) na tomtéţ programu zařadil do vysílání 
spot www.ockomobil.cz (mutace 95), který obsahoval všechny základní a určující znaky 
teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu 
(melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40 Kč za zaslanou 
objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i 
Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť 
byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost provozovatele zajistit, aby 



reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového 
vysílání zřetelně zvukově a u provozovateel televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 
částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20101130. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
20101130. 

11-0-0 

21. 2010/1131/VAL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/w.ockomobil.cz/mut 96/1.5.2010/15:28:10 
- teleshopping v reklamě - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
17. května 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Stanice O, a.s., IČ: 265 09 
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 1. května 2010 v 15:28:10 hodin na programu O a dále pak v 87 reprízách 
do 31. května 2010 (seznam repríz přiloţen) na tomtéţ programu zařadil do vysílání 
spot www.ockomobil.cz (mutace 96), který obsahoval všechny základní a určující znaky 
teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu 
(melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40 Kč za zaslanou 
objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i 
Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť 
byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost provozovatele zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového 
vysílání zřetelně zvukově a u provozovateel televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 
částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20101131. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
20101131. 

11-0-0 

22. 2010/1200/RUD/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/www.ockomobil.cz/mut. 
97/4.7.2010/13:19:14 - teleshopping 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
14. června 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Stanice O, a.s., IČ: 265 09 
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 4. července 2010 ve 13:19:14 hodin na programu O a dále pak v 70 
reprízách do 31. července 2010 (seznam repríz přiloţen) na tomtéţ programu zařadil do 
vysílání spot www.ockomobil.cz (mutace 97), který obsahoval všechny základní a 



určující znaky teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), 
popis produktu (melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40 Kč za 
zaslanou objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro 
Českou i Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a 
oddělený, neboť byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost 
provozovatele zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u 
provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovateel televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 20101200. Účastníkovi řízení se ukládá 
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. 
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 20101200. 

11-0-0 

23. 2010/1205/RUD/STO: Stanice O, a.s.; O/www.ockomobil.cz/mutace 98/8.7.2010 v 
10:21:58 hodin - teleshopping 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
14. června 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Stanice O, a.s., IČ: 265 09 
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe dne 8. července 2010 ve 10:21:58 hodin na programu O a dále pak v 66 
reprízách do 31. července 2010 (seznam repríz přiloţen) na tomtéţ programu zařadil do 
vysílání spot www.ockomobil.cz (mutace 98), který obsahoval všechny základní a 
určující znaky teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), 
popis produktu (melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40 Kč za 
zaslanou objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro 
Českou i Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a 
oddělený, neboť byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost 
provozovatele zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u 
provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 20101205. Účastníkovi řízení se ukládá 
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. 
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 20101205. 

11-0-0 

24. 2010/1061/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Rozepře seniorů/10.5.2010/19:30 - 
objektivita a vyváženost v zpravodajských a publicistických pořadech 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 14. června 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 
21 spol. s r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, 
správní řízení z moci úřední vedené pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 



zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, 
resp. reportáţe Rozepře dvou seniorů skončily krvavou bitvou dne 10. května 2010 v 
19:30 hodin na programu Nova, neboť nebyla naplněna podmínka předchozího typově 
shodného upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), 
upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Rozepře dvou 
seniorů skončily krvavou bitvou dne 10. května 2010 v 19:30 hodin na programu Nova, 
jeţ obsahovala neoznačený inscenovaný záběr imitující místo činu, jehoţ důsledkem 
bylo nabytí mylného dojmu u průměrného diváka, ţe jde o záběr z interiéru daného 
bytu, coţ naznačovalo řazení záběrů – záběr z prostoru u dveří bytu byl následován 
záběrem z interiéru bytu – v kombinaci s obsahem promluvy reportéra mimo obraz: při 
záběru z interiéru bytu s rudými skvrnami na jeho zařízení pronášel slova „krvavé stopy 
ale mluvily za vše“, které se vztahovaly k reálnému případu, ale doprovázely 
neoznačený ilustrativní záběr, s nímţ zdánlivě obsahově korespondovaly. O krvavých 
stopách v bytě hovoří hned v následujícím záběru také mluvčí stráţníků. Provozovatel 
se tak dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Rada 
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto 
upozornění.  

12-0-0 

25. 2010/1298/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se!/1.9.2010/18:05.- objektivita a 
vyváženost 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala 14. června 2011 
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se 
sídlem Kavčí Hory, Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 31 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se! 
dne 1. září 2010 od 18:05 hodin na programu ČT2, kde neposkytl prostor pro vyjádření 
společnostem Alborg Development a.s. a Passerinvest Group, a.s., které byly v pořadu 
několikrát přímo obviněny z korupce a úplatkářství v souvislosti se společným projektem 
s Úřadem Městské částí Praha 11 s názvem "Velké Roztyly", čímţ se provozovatel 
dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů, neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění 
dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
"zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se! dne 1. září 
2010 od 18:05 hodin na programu ČT2, kde neposkytl prostor pro vyjádření 
společnostem Alborg Development a.s. a Passerinvest Group, a.s., které byly v pořadu 
několikrát přímo obviněny z korupce a úplatkářství v souvislosti se společným projektem 
s Úřadem Městské částí Praha 11 s názvem "Velké Roztyly", čímţ se provozovatel 



dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto 
upozornění. 

10-0-0 

26. 2010/1120/RUD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/UniCredit Bank - Unikátní 
konto/18.6.2010/22:23:21 - neoddělená reklama 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 14. června 
2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ: 000 27 383, 
se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním obchodního sdělení Unikátní konto od UniCredit Bank dne 18. června 2010 
ve 22:23:21 hodin a v reprízách dne 18. června 2010 v 23:05:41 hodin, 20. června 2010 
v 20:02:30 hodin, dne 21. června 2010 v 00:54:13 hodin, dne 21. června 2010 v 
01:36:33 hodin, dne 25. června 2010 v 22:29:00 hodin, dne 25. června 2010 v 23:11:18 
hodin, 28. června 2010 v 01:11:49 hodin a 28. června 2010 v 01:54:06 hodin na 
programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo a tím odpadl důvod správního 
řízení. 

11-0-0 

27. 2010/1212/had/POO: POOR, s.r.o.; O/TOM BALL hlavolam/mut 1/12.5.2010/06:50:10-
po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7 
odst. 1 písm. a) 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 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a 
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 
14. června 2011 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností 
POOR, s.r.o., IČ: 155 28 359, sídlem: Brno, Příkop 834/8, správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit 
zadáním obchodního sdělení TOM BALL, hlavolam - soutěţ (mutace 1), odvysílaného v 
premiéře dne 12. května 2010 v 06:50:10 hodin na programu O a v reprízách 99krát do 
21. května 2010 na programu O, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl 
důvod pro vedení řízení. 

8-0-0 

28. 2011/256/had/FIR: FIRMA 6P - PETR NOVOTNÝ s.r.o.; O/TOM BALL hlavolam/mut 
1/12.5.2010/06:50:10 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7 
odst. 1 písm. a) 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 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a 
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 
14. června 2011 toto usnesení: Rada zastavuje se zpracovatelem reklamy, společností 
FIRMA 6P - PETR NOVOTNÝ s.r.o., IČ. 26437678 sídlem Praha 5, Řeporyje, 
Koterovská 833, PSČ 155 00, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zpracováním 
obchodního sdělení TOM BALL, hlavolam - soutěţ (mutace 1), odvysílaného v premiéře 
dne 12. května 2010 v 06:50:10 hodin na programu O a v reprízách 99krát do 21. 
května 2010 na programu O, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl 
důvod pro vedení řízení. 



12-0-0 

29. 2011/1/had/SEL: SELF servis, spol. s r.o.; Kyjovská televize/porušení LP/10.-
12.10.2010 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 14. června 2011 toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem SELF servis, spol. s r.o., sídlem Pálavské 
nám. 11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, správní řízení vedené pro moţné porušení 
licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, ţe ve dnech 10. října 2010 – 12. 
října 2010 nevysílal program s názvem Kyjovská televize, který specifikuje licence 
provozovateli udělená, nýbrţ program, k němuţ drţí licenci odlišný subjekt, neboť v 
průběhu správního řízení došlo k nápravě stavu, čímţ odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

12-0-0 

30. 2009/323/had/Ogi: Ogilvy and Mather Morava, spol. s r.o.; Prontoflex spray/mut 
3/24.3.2008/12:50:35/Nova - 400 000Kč-rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 12/2011 - 65, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 404/2009-34 -34, 
jímţ byla zamítnuta ţaloba společnosti Ogilvy& Mather Morava, spol. s.r.o., IČ: 
25312812 proti rozhodnutí Rady ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. 2009/323/had/Ogi, čj.: 
had/6801/09, kterým byla této společnosti jako zpracovateli reklamy Prontoflex Spray 
(mutace 3), premiérově vysílané dne 24. března 2008 ve 12:50:35 hodin na programu 
Nova, uloţena sankce ve výši 400 000,- Kč za porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb. 

12-0-0 

31. 2008/1558/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/časopis FOOD/mut 
1/1.9.2008/08:06:33 - sponzor reklamní znělky - 800 000Kč - usnesení NSS 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 2/2011 - 120, 
kterým bylo přerušeno řízení o kasační stíţnosti proti rozhodnutí Městského soudu v 
Praze č.j. 11 Ca 246/2009 - 76. 

12-0-0 

32. 2008/712/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Veselá kráva Mini Babybel/mut 
1/1.3.2008/21:07:00 - sponzor reklamní znělky - žaloba na upozornění na porušení 
zákona - po usnesení MS 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze č.j. 5 A 48/2011, kterým 
byla odmítnuta ţaloba FTV Prima, spol. s r.o. proti upozornění Rady na porušení 
povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel dopustil odvysíláním reklamy Veselá kráva Mini Babybel (mutace 1, 
sponzor reklamní znělky) dne 1. března 2008 ve 21:07:00 hodin na programu Prima 
televize, aniţ by jako reklama byly rozeznatelná a ve vysílání řádně oddělená od 
ostatních částí programu. 

11-0-0 

33. 2008/1166/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/časopis DIETA/mut 
2/30.6.2008/21:13:52 - sponzor reklamní znělky - 100 000Kč 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2011, 
č.j. 3 A 45/2011, kterým byla odmítnuta ţaloba proti upozornění Rady ze dne 21. 12. 
2010, sp. zn. 2008/1166/vav/FTV, č.j. LOJ/77/2011, jímţ byl provozovatel FTV Prima 
spol. s r. o. upozorněn na porušení na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, neboť 
odvysíláním obchodního sdělení na produkt Dieta, časopis (mutace 2 označeného 



provozovatelem vysílání jako sponzor reklamní znělky) dne 30. června 2008 ve 
21:13:52 hodin na programu Prima televize a reprízovaném na tomtéţ programu 1x dne 
30. června 2008 v čase 21:17:57 hodin, jeţ obsahovalo reklamní prvky ve formě 
demonstrace zhubnutí, jeţ se dostaví, pokud si divák zakoupí tento produkt a bude se 
řídit radami v něm uvedenými (zúţení se časopisu „v pase“), se dopustil porušení 
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele 
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově obrazově oddělené od 
ostatních částí programu. 

12-0-0 

34. 2010/386/als/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/4.3.2010/20:00-21:00 - překročení 
denního limitu reklamy - 5 000Kč - info o rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2011, 
č.j. 8 A 269/2010-61, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 3. srpna 2010, 
spis.zn. 2010/386/als/FTV, č.j. RUD/3112/2010, jímţ Rada uloţila provozovateli, FTV 
Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 4. března 2010 v časovém úseku od 
20:00 do 21:00 hodin překročil na programu Prima televize povolený hodinový limit 
reklamy o 10 sekund. 

12-0-0 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 5. května 2011, č.j. 8 A 269/2010-61, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze 
dne 3. srpna 2010, spis.zn. 2010/386/als/FTV, č.j. RUD/3112/2010, jímţ Rada uloţila 
provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení ustanovení § 
50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 4. března 2010 v 
časovém úseku od 20:00 do 21:00 hodin překročil na programu Prima televize povolený 
hodinový limit reklamy o 10 sekund. 

12-0-0 

35. 2008/404/mac/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Sběratelé kostí/4.2.2008/15:45 - 
100 000Kč - UPOZORNĚNÍ - zpětvzetí kasační stížnosti 

-  Rada bere zpět kasační stíţnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 27. dubna 2010, č.j. 8 Ca 294/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
25. srpna 2009 spis.zn. 2008/404/mac/FTV, č.j. mac/6430/09, kterým byla 
provozovateli, FTV Prima, spol. s r.o., uloţena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
ţe dne 4. února 2008 odvysílal na programu Prima televize v rámci pořadu Sběratelé 
kostí scény, které obsahovaly záběry znázorňující lidské ostatky po násilných trestných 
činech a rekonstrukci brutálního způsobu vraţdy. 

11-0-0 

36. 0502(2011): Analýza obsahu AVMSnv První boleslavská 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu, která pokrývala sluţbu První 
boleslavká provozovatele První boleslavská s.r.o. dostupnou na internetové adrese 
www.prvniboleslavska.cz do data případné poslední změny 1. června 2011. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele První boleslavská 
s.r.o., IČ: 24722651, se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské nám. 1321, PSČ 29301, 
na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel 
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na internetové stránce 
www.prvniboleslavska.cz nesplnil povinnost umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a 



trvalý přístup k údaji o tom, ţe orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání je Rada. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 
30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

37. 2011/498/dol/GLO: Global Inspiration s.r.o.; Změna skutečností uvedených v 
žádosti o evidenci 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, 
spočívající ve změně sídla poskytovatele audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
Stream.cz (www.stream.cz), kterým je společnost GLOBAL INSPIRATION, s. r. o., IČ: 
262 09 543, se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00 

12-0-0 

38. 2011/330/RUD/HEL: HELP FILM, s.r.o.; Film Box/porušení licenčních podmínek - 
vyjádření k upozornění  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, HELP FILM, s.r.o., se sídlem 
Branická 1950/209, 140 00 Praha 4, k uloţenému upozornění na porušení licenčních 
podmínek licence opravňující k provozování televizního programu Film Box, šířeného 
prostřednictvím druţice, licence č.j. Ru/205/05/2826, s územním rozsahem Česká a 
Slovenská republika, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu Film Box v roce 
2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropských děl. 

12-0-0 

39. 2011/332/RUD/HEL: HELP FILM, s.r.o.; FILMBOX FAMILY/porušení licenčních 
podmínek - vyjádření k upozornění 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, HELP FILM, s.r.o, se sídlem 
Branická 1950/209, 140 00 Praha 4, k uloţenému upozornění na porušení licenčních 
podmínek licence opravňující k provozování televizního programu FILMBOX FAMILY, 
šířeného prostřednictvím druţice, licence spis. zn. 2008/1157/FIA/HEL, č.j. Fia/6189/08, 
s územním rozsahem Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Srbsko, 
Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, kterého se dopustil tím, ţe 
ve vysílání programu FILMBOX FAMILY v roce 2010 nenaplnil poţadavky na 
zastoupení evropských děl, evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a rovněţ 
současných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci. 

12-0-0 

40. 2011/340/DRD/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o - po vyjádření k upozornění na 
porušení zákona 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, se sídlem Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, na upozornění 
č.j. DRD/1283/2011, sp. zn. 2011/340/DRD/KSE; č.j. DRD/1286/2011, sp. zn. 
2011/342/DRD/KSE a č.j. DRD/1287/2011, sp. zn. 2011/343/DRD/KSE. 

12-0-0 

41. 2011/178/zab/PRV: První rozhlasová s.r.o. / Oldies rádio - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Praha - Strahov 103,7 
MHz / 1 kW 

-  Rada uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o. IČ: 256 43 908 se sídlem Praha 2, 
Vinohrady, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Oldies rádio (licence č.j.: Ru/175/99) spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Praha Strahov II 103,7 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 22 58 / 50 04 46 
na souřadnice WGS 84: 14 23 04 / 50 04 49 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 



42. 2010/1277/zab/FOR: HAMCO s.r.o. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Svitavy 99,7 MHz / 100 W pro 
RADIO HANÁ okruh Olomoucko a kmitočtů Zlín - Příluky 88,6 MHz / 100 W, Blansko - 
Zborovce 98,6 MHz / 100 W alt. 98,7 MHz / 100 W a Nový Jičín - Dlouhá ulice 98,6 MHz / 
100 W pro RADIO HANÁ 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele HAMCO s.r.o., IČ: 
4766896, se sídlem Blaţejské náměstí 97/7, PSČ: 77900 Olomouc o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence č.j. Ru/101/01), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Svitavy město 99,7 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Svitavy město 99,7 MHz / 
100 W (vysíláním zásobeno 27 392 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl 
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke 
skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně 
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada 
uděluje provozovateli HAMCO s.r.o., IČ: 4766896, se sídlem Blaţejské náměstí 97/7, 
PSČ: 77900 Olomouc souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ 
okruh Olomoucko (licence č.j. Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických 
parametrů Svitavy město 99,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 28 54 / 49 45 31 

11-0-0 

43. 2010/653/zab/AKJ: AKJO. Media s.r.o. / Rock Rádio Gold - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Jičín 107,7 MHz/100W 

-   Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele AKJO. Media s.r.o. 
IČ: 28114621 se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 370 01 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio Gold (licence č.j. Ru/100/01), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Jičín 1 107,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Jičín 1 107,7 MHz / 100 W (vysíláním 
zásobeno 24 643 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe 
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a 
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje 
provozovateli AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 
5, PSČ 370 01 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio Gold 
(licence č.j. Ru/100/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Jičín 1 
107,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 21 46 / 50 26 26 

10-0-0 

44. 0537(2011): Český telekomunikační úřad; odpověď na dotaz 

-  Rada se seznámila s odpovědí Českého telekomunikačního úřadu na dotaz k vyuţití 
některých zkoordinovaných souborů technických parametrů 

11-0-0 

45. 2011/444/STR/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Blučina 94,2 
MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W; Holubice 96,1 MHz / 50 W; Hulice 91,7 
MHz / 50 W 



-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s.r.o., 
IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů technických 
parametrů Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W; Holubice 96,1 
MHz / 50 W; Hulice 91,7 / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubory technických 
parametrů Blučina 94,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 15 tisíc obyvatel); Dolní 
Královice 96,4 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 13 tisíc obyvatel); Holubice 96,1 MHz / 
50 W (vysíláním zásobeno 35 tisíc obyvatel); Hulice 91,7 / 50 W (vysíláním zásobeno 8 
tisíc obyvatel)jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního 
řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu 
lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení 
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje provozovateli Route 
Radio, s.r.o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 
2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru 
technických parametrů Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W; 
Holubice 96,1 MHz / 50 W; Hulice 91,7 / 50 W 
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46. 2011/437/STR/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Lhotka 97,1 MHz 
/ 50 W; Rousínov 91,6 MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s.r.o., 
IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souborů technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů technických 
parametrů Lhotka 97,1 MHz / 50 W; Rousínov 91,6 MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,0 MHz 
/ 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Lhotka 97,1 
MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 1 tisíc obyvatel); Rousínov 91,6 MHz / 50 W 
(vysíláním zásobeno 13 tisíc obyvatel); Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W (vysíláním 
zásobeno 11 tisíc obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe 
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a 
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje 
provozovateli Route Radio, s.r.o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992/1, PSČ 708 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Lhotka 97,1 MHz / 50 W;Rousínov 91,6 MHz 
/ 50 W; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W 
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47. 2011/439/STR/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o přidělení kmitočtů Humpolec 
východ 91,7 MHz / 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W; Králův 
Dvůr 99,6 MHz / 50 W  



-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s.r.o., 
IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. 
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických 
parametrů Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W; Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 
MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor 
technických parametrů Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 19 tisíc 
obyvatel); Jiřice 91,7 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 20 tisíc obyvatel); Kařez silo 
97,1 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 7 tisíc obyvatel); Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W 
(vysíláním zásobeno 23 tisíc obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe 
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a 
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje 
provozovateli Route Radio, s.r.o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992/1, PSČ 708 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souborů technických parametrů Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W; Jiřice 
91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W; Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W 
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48. 2008/879/WED/NON: NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Třebíč 101,7 MHz / 100 W max 
250 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele NONSTOP s.r.o., 
IČ: 494 47 530, se sídlem, Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence č.j.: Ru/10/99), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením 
souboru technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W (vysíláním 
zásobeno 52 271 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Rada neuděluje provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se 
sídlem, Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RÁDIO KROKODÝL (licence č.j.: Ru/10/99) spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Třebíč 
101,7 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro program RÁDIO KROKODÝL, a to z důvodu podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., neboť by poţadovaná změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení 
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49. 2011/62/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio Blaník - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Liberec 107,4 MHz / 150 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem, Koperníkova 794/6, PSČ: 12000 Praha 2 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník (licence č.j. Ru/32/99), spočívající ve 



změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Liberec Vratislavice 107,4 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Liberec Vratislavice 107,4 
MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 99 613 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby 
mohl být předmětem licenčního řízení. Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem, Koperníkova 794/6, PSČ: 12000 Praha 2, souhlas ke 
změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník (licence č.j. Ru/32/99) spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení 
kmitočtu Liberec Vratislavice 107,4 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Blaník, a to z důvodu podle § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť by poţadovaná změna vedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení 
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50. 2010/1382/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Pardubice 104,1 MHz / 
100 W, Chomutov 107,0 MHz alt. 91,7 MHz / 200 W alt. 100 W a Rokycany 92,7 MHz / 
100 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO 
s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Pardubice Polabiny 104,1 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu 
Pardubice Polabiny 104,1 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 73 853 obyvatel) jako 
dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Rada neuděluje 
provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, 
PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 
RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Pardubice Polabiny 104,1 
MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a to z 
důvodu podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť by poţadovaná změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení 
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51. 2010/1093/zab/Jos: RADIO IBUR, s.r.o. / RADIO RUBI - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Brno 96,4 MHz / 200 W  

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 

3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele RADIO IBUR s. r. o., IČ: 
286 43 704 se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 783 91 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu 
Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických 
parametrů spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů, a to v přidělení kmitočtu Brno město 2 96,4 MHz / 200 W (vysíláním 
zásobeno 361 980 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení. Rada neudělila provozovateli RADIO IBUR s. r. o., IČ: 286 43 704 se 
sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 783 91 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 



programu RADIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01) spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Brno město 2 96,4 
MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a to z 
důvodu podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť poţadovaná změna by vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
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52. 2010/1334/zab/BOH: Rádio Bohemia, spol. s r.o.; žádost o přidělení kmitočtů 
Lovosice - silo 97,5 MHz /200 W, Teplice - Doubravka alt. Teplice - Boží prst 92,4 MHz / 
200 W a Děčín - město 92,7 MHz / 200 W 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Rádio Bohemia, 
s.r.o., IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Lovosice 97,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Lovosice 97,5 MHz / 100 W (vysíláním 
zásobeno cca 30 tisíc obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe 
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a 
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje 
provozovateli Rádio Bohemia, s.r.o., IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 
č.p. 2399, PSČ 101 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM 
(licence Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Lovosice 
97,5 MHz / 100 W. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Rádio Bohemia, 
s.r.o., IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souborů technických parametrů Teplice město 92,4 MHz / 100 W a Děčín 
město 2 92,7 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubory technických 
parametrů Teplice město 92,4 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 85 tisíc obyvatel) a 
Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 54 tisíc obyvatel) jako 
dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Rada neuděluje 
provozovateli Rádio Bohemia, s.r.o., IČ 407 65 806, se sídlem Praha 10, Říčanská 3 
č.p. 2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 98 FM 
(licence Ru/116/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů, a to v přidělení kmitočtů Teplice město 92,4 MHz / 100 W a 
Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Kiss 98 FM, a to z důvodu podle § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť by poţadovaná změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení 
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53. 2011/429/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. - COUNTRY RADIO - rozhlasové 
vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Příbram 92,2 MHz / 200 
W; Písek 101,5 MHz / 200 W; Strakonice 94,6 MHz / 200 W; Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 



MHz alt. 101,8MHz / 200 W alt. 100 W; Trutnov 104,4 MHz / 200 W; Chomutov 87,6 MHz 
alt. 106,9 MHz alt. 100,1 MHz / 200 W alt. 100 W; Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 
102,6 MHz / 200 W alt. 100 W; Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 
100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W 

-   Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem 
Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Liberec 98,6 MHz alt. 
103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 98,6 
MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu  
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54. 0527(2011): souhrn podání 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače ohledně zařazování písní do vysílání 
programu ČRo 1 Radioţurnálu; Rada se seznámila se stíţností interpreta na postup 
ČRo 1 Radioţurnálu, který odmítá hrát jeho skladby; Rada se seznámila se stíţností 
posluchače na postup ČRo 1 Radioţurnálu, který jej „vylučuje“ z poslechu tohoto 
programu, neboť ČRo 1 Radioţurnál je určen pro posluchače do padesáti let; Rada se 
seznámila se stíţností posluchače na postup Českého rozhlasu, který odmítá zařazovat 
jeho písně do vysílání; Rada se seznámila se stíţností posluchače na postup 
moderátorky pořadu „Volejte Šestku“ ze dne 28. května 2011, která ve vysílání dle jeho 
názoru porušuje základní principy ţurnalistické etiky.  

11-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozorňuje 
provozovatele FREKVENCE 1, a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 
00 Praha 2 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Dámský klub, s tématem: "Potřebujete sex?" dne 10. května 2011 
(čas 10:00 – 12:00 hod) se dopustil 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. Zejména vzhledem k vyznění komentářů v 
pořadu by děti a mladiství mohli dovodit, ţe opustit manţelku/manţela a najít si 
milenku/milence je zcela v pořádku a v souladu s morálními hodnotami společnosti 
(např. 10:39:26 moderátorka: „Dobře, takţe teď dostanete radu z druhý strany: co oči 
nevidí, srdce nebolí, takţe jestli máte potřebu, tak jděte někam bokem, najděte si 
nějakou milenku, nikomu o tom neříkejte, aţ ţena začne zase fungovat, tak milence 
udělejte papa“...10:48:54 moderátorka: „Mě trápí jediná věc, ţe tyhlety lidi co nechtějí 
sex, coţ je v pořádku, to je jako kaţdýho naturel, ale ono to nakonec toho partnera 
bohuţel asi donutí, ţe si opravdu někoho najde anebo se sám trápí.“...11:12:22 SMS od 
posluchače: „Kdyţ jsem se seznámila s manţelem, měli jsme sex několikrát denně, a to 
i v manţelství, po narození syna začaly mezi námi neshody ohledně výchovy a utrpělo i 
naše manţelství. Jsme stále spolu, ale uţ rok jsme se nemilovali a ani po něm 
netouţím. Tedy abych to upřesnila, mám chuť na sex, ale ne na manţela. Co s 
tím?“...11:12:40 reakce moderátorky: „No najděte si milence“...11:12:45 SMS od 
posluchače: „Ahoj kočky, zajímavé je, jak si stěţují jen ţeny, ale nás chlapů bez sexu, 
ne z naší vůle, je tak dost (bolesti hlavy, únava, migréna) manţelek běţná 
výmluva...11:13:09 reakce moderátorky: „Já bych chtěla, Martine, všem těmto ţenám 
poděkovat, protoţe z těch jejich manţelů já to doma potom skládám, víte?“). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení upozornění  

11-0-0 

55. 2011/525/FOL/TEN: TEN MEDIA s.r.o.; zadavatel reklamy na smoklin 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
písm. a) 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 platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností TEN MEDIA s.r.o., IČ: 27574938, se sídlem: Víta 
Nejedlého 3188, 272 61 Kladno, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy 
na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, vysílané dne 3. května 2011 na programu 
EVROPA 2 v čase 9:41:14 hodin, 10:33:19 hodin a 17:49:43 hodin, se mohl dopustit 
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny 
nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, 
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat 

11-0-0 

56. 0509(2011): EVROPA 2, spol. s r.o.; Rádio Evropa 2 Morava, 19.5. 2011, 00:00 - 
24:00 hodin, analýza vysílání 

-  Rada upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s.r.o., IČ 15891283, se sídlem 
Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na 
porušení ustanovení § 53 odst. 6, zákona č. 231/2001 Sb. v platném znění, které 
zakazuje sponzorovat zpravodajské a politicko-publicistické pořady. Porušení spočívá v 
zařazení sponzorských vzkazů k časomíře ve vysílání programu Rádio Evropa 2 
Morava dne 19. 5. 2011 v 11:07:00, 12:02:20, 13:07:30, 14:02:30, 15:02:10, 16:02:05 a 
v 17:03:38 hodin (celkem sedmkrát), přičemţ výjimka umoţňující takové sponzorování 
servisních informací není od 1. června 2010 jiţ platná 

11-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s.r.o., IČ 15891283, se sídlem 
Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na 
porušení licenčních podmínek, spočívajících v neodvysílání zpravodajství v čase 10:00 
– 18:00 hodin na programu Rádio Evropa 2 Morava dne 19. května 2011 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a 
f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla 
zahájit s provozovatelem EVROPA 2, spol. s.r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 
4/1872, Praha 2, 120 00, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 48, odst. 1, 
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 19. 
května 2011 od 7:07:15 hodin odvysílal na programu Rádio Evropa 2 Morava soutěţ s 
Mironetem, která má znaky skrytého obchodního sdělení 

10-0-0 

57. 0507(2011): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ 
Rádio, s.r.o. (program MAGIC BRNO resp. AZ Rádio; 99,0 MHz Brno) dne 1. června 
2011, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 106,6 MHz Kutná Hora) dne 31. 
května 2011, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno) dne 
31. května 2011, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (Radio Contact Liberec; 101,4 MHz 
Liberec) dne 31. května 2011, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; 94,5 
MHz Pardubice) dne 31. května 2011, RADIO PUBLIKUM spol. s r.o. (KISS 
PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín) dne 31. května 2011 a Rádio Dobrý den, spol. s r.o. (Rádio 
"dobrý den"; 93,3 MHz Liberec) dne 31. května 2011  

11-0-0 



58. 2010/313/VAL/LON: LONDA spol. s r. o.; RÁDIO IMPULS/skrytá reklama na 
Televizní noviny/29.1.2010_informace o rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2011, 
č.j. 7A 144/2010 - 37-39, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti LONDA spol. s r.o., 
proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 21. června 2010, č.j. 
FOL/1949/2010, sp. zn. 2010/313/VAL/LON, jímţ byla společnosti LONDA spol. s r.o. 
uloţena pokuta 25.000,- Kč podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání za porušení § 48 odst. 1 písm. g) téhoţ 
zákona, neboť dne 29. ledna 2010 na programu Rádio Impuls odvysílala skrytou 
reklamu na pořad Televizní noviny na programu NOVA 

11-0-0 

59. 2011/522/FIA/AID: AIDEM a.s./ Brno TV - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů, televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů – převod podílu ve společnosti na třetí osobu a s tím související změny – 
předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli AIDEM a.s. IČ: 276 95 964, sídlo Brno, Ţidenice, 
Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 
Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádostech o licenci sp.zn.: 
2008/166/SVE/AID, č.j. sve/1519/08, ze dne 26. února 2008 a licenci sp. zn.: 
2011/30/FIA/AID, č.j. FIA/886/2011 ze dne 8. března 2011, spočívající ve změně 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, změně výše vkladu jednotlivých akcionářů, jejich 
obchodních podílů a seznamu akcionářů v souvislosti s převodem podílu ve společnosti 
na třetí osobu, dle podání ze dne 6. června 2011, č.j. 4767  

11-0-0 

60. 2011/497/sve/SMA: SMART Comp. a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli SMART Comp. a.s., IČ 25517767, sídlo Brno, Bystrc, 
Kubičkova 115/8, PSČ 635 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. zn. 2007/562/sve/SMA, ze dne 31. 
července 2007, spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území 
dle přiloţeného seznamu katastrálních území a okresů k registraci (2 listy), dle podání 
č.j. 4515  

11-0-0 

61. 0487(2011): Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a převzaté zemské digitální vysílání v DVBT - změna obchodní 
firmy a stanov - upozornění na porušení zákona 

-  Rada upozorňuje provozovatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, 
sídlo Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 (registrace č.j. Rg/32/05 ze dne 
26.7.2005), dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť neoznámil změnu názvu obchodní firmy a stanov ve lhůtě do 15 
dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a stanoví lhůtu k nápravě a to 15 dnů ode dne 
doručení upozornění; podání č.j. 4317, 4452 

11-0-0 

62. 0517(2011): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 11 oznámeními provozovatelů vysílání 

10-0-0 

63. 0245(2011): Problematika dokončení přechodu na zemské digitální televizní 
vysílání - stanovisko Rady k termínu dne dokončení přechodu 

 



64. 2010/276/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Žádost o změnu - doplnění licenčních 
podmínek licence č. 012/94 o novou LP č. 38 pro digitální vysílání - žádost o informace 
o úředních osobách 

-  Rada se seznámila s dotazem provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, IČ: 48115908, ze dne 31. května 2011, označeným 
jako ţádost o informace o úředních osobách v řízení sp.zn. 2010/276/KOZ/FTV 

11-0-0 

-  Rada souhlasí s předloţeným návrhem odpovědi 

11-0-0 

65. 2011/401/sve/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů/Prima family - změna licenčních podmínek - žádost o informace o úředních 
osobách 

-  Rada se seznámila s dotazem provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, IČ: 48115908, ze dne 1. června 2011, označeným 
jako ţádost o informace o úředních osobách v řízení o změně licenčních podmínek 
licence k provozování televizního vysílání programu Prima family 

11-0-0 

-  Rada souhlasí s předloţeným návrhem odpovědi 

11-0-0 

66. 2011/401/sve/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů/Prima family - změna licenčních podmínek - vyjádření účastníka k přerušení 
řízení 

-  Rada se seznámila s vyjádřením účastníka řízení, provozovatele FTV Prima, spol. s 
r.o., se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, IČ: 48115908, ze dne 2. června 
2011, k přerušení správního řízení o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek 
licence k provozování televizního vysílání programu Prima family 

10-0-0 

67. 2010/276/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Žádost o změnu - doplnění licenčních 
podmínek licence č. 012/94 o novou LP č. 38 pro digitální vysílání - žádost o vydání 
osvědčení  

-  Rada nevyhovuje ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, IČ: 48115908, o vydání osvědčení o tom, ţe se 
licenční podmínka č. 38 stala součástí licence č. 12/94 na základě fikce pozitivního 
rozhodnutí o udělení souhlasu, neboť v předmětném řízení nebyly naplněny zákonné 
podmínky pozitivní fikce udělení souhlasu. 

11-0-0 

68. 0504(2011): Český telekomunikační úřad; návrh opatření obecné povahy - 
identifikační označení sítí, datových toků a služeb zemského digitálního vysílání 

-  Rada se seznámila s návrhem opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2011-Y, kterým se 
stanoví identifikační označení sítí, datových toků a sluţeb zemského digitálního vysílání 
a nemá k návrhu připomínky 

11-0-0 

69. 0503(2011): FTV Prima, spol. s r.o.; Ukončení zemského analogového televizního 
vysílání v oblasti jižních Čech a Vysočiny 

-  Rada bere na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové 
vysílání v lokalitách Batelov 37. kanál, Humpolec 45. kanál, Javořice 59. kanál, Jihlava-
Rudný 47. kanál, Jindřichův Hradec 46. kanál, Ledeč nad Sázavou 24. kanál, Luka nad 
Jihlavou 56. kanál, Okrouhlice 24. kanál, Pelhřimov 52. kanál, Podhradí nad Dyjí 37. 
kanál, Prostřední Bečva 50. kanál, Světlá nad Sázavou 48. kanál, Štoky-obec 59. kanál, 



Třebíč-město 52. kanál, Velké Meziříčí 23. kanál, Vlastějovice 40. kanál, Ţďár nad 
Sázavou 60. kanál, Ţďár nad Sázavou-město 51. kanál a vydává o tom osvědčení 

11-0-0 

70. 0532(2011): Zpráva ze služební cesty 

-  Rada bere na vědomí informaci z 34. zasedání Kontaktního výboru v Bruselu. 

11-0-0 

71. 2007/183/tyl: Delpharmea Nutraceuticals, a.s.; Cortisil/mut 1/28.12.2006-
30.1.2007/Nova/Prima - 1 120 000Kč-po rozhodnutí MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 79/2009 - 48-52 
ze dne 29. 4. 2011, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti Delpharmea 
Nutraceuticals, a.s. proti rozhodnutí Rady ze dne 2.12.2008, sp. zn. 2007/183/tyl, č.j. 
had/448/09, kterým byla uloţena pokuta ve výši 1 120 000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené v § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy na 
doplněk stravy Cortisil ( mutace 1) do televizního vysílání premiérově dne 28.12.2006 
ve 22:53:14 hodin na programu Prima televize a v reprízách do 30.1.2007, ve které 
nebyl uveden zřetelný text „doplněk stravy “. 

12-0-0 

72. Skartace hlasovacích lístků 

 

-  Rada schvaluje skartaci hlasovacích lístků 

12-0-0 

 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


