
Zápis z 13. zasedání, konaného dne 22. 6. 2010  

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

 

1. Schválení programu 13. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

7-0-0 

2. 0549(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysílání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 3. května aţ 16. června 2010: Česká televize /ČT1 a ČT24 – 
Události v regionech, reportáţ Nefunkční protipovodňová ochrana, 3. června 2010 od 
18.00 hodin; Rational Poker School Limited /různí provozovatelé – reklama na 
propagaci karetních her pokerstar.com; Česká televize /ČT24 – Cesta z krize, 23. 
května 2010 od 17.05 hodin; Česká televize /ČT24 – Otázky Václava Moravce, 13. 
června 2010 od 12.00 hodin; Česká televize /ČT1 a ČT24 – předvolební vysílání, údajně 
poškozující stranu Suverenita, blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu; 
Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – stíţnost na paní Schinabekovou z 
České televize; Česká televize /ČT1 – Události, reportáţ Rada České televize zatím 
nedostala ţádnou stíţnost na výsledky volebních průzkumů, 9. června 2010 od 19.00 
hodin; Česká televize /ČT24 – Lumius, sponzor programu, uvedený po skončení pořadu 
Otázky Václava Moravce, 13. června 2010; Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní 
program – dopravní kampaň Nemyslíš–zaplatíš; Česká televize /ČT1 – reklama 
UniCredit Bank „unikátní konto“; Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – 
reklama Hornbach, ve které se údajně naznačuje rozřezání krávy; Nekonkrétní 
provozovatel /nekonkrétní program – reklama na sušenky EGO; Nekonkrétní 
provozovatel /nekonkrétní program – reklama Gambrinus; Nekonkrétní provozovatel 
/nekonkrétní program – postup společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.; Česká 
televize /ČT1 a ČT24 – údajné zvýhodňování ODS ve zpravodajství a publicistice na 
programu České televize; Česká televize /ČT1 a ČT24 – vyslání zpravodajského štábu 
na flotilu lodí propalestinských aktivistů, vezoucích údajně humanitární pomoc. 

8-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Události v regionech, respektive reportáţe Nefunkční protipovodňová ochrana, dne 3. 
června 2010 od 18.00 hodin na programu ČT1, se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváţenosti. 

8-0-0 

-  Rada zasílá ţádost Ministerstvu financí České republiky, aby se vyjádřilo k reklamě 
na propagaci karetních her pokerstar.com, mutace 11, odvysílané dne 19. května 2010 
v časech 18:28:10, 20:10:13 a 22:38:06 na programu Nova, z hlediska své kompetence. 

8-0-0 

3. 2010/568/RUD/PUB: PUBLICIS Prague, s.r.o.; zpracovatel-reklama na produkt Pevný 
internet (mutace 1), vysílaná premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27 hodin na 
programu Nova, nekalosoutěžní praktika 

-  Rada zahajuje se společností PUBLICIS Prague, s.r.o., IČ: 273 84 802, se sídlem 
Ţerotínova 1220/31, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním 



reklamy na produkt Pevný internet (mutace 1), vysílané premiérově dne 15. ledna 2010 
ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405krát reprízovanou do 31. ledna 2010 na 
programech Televize Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, Nova Cinema, Prima televize a Z1 
/výpis repríz v přiloţeném tabulkovém přehledu/, která mohla být nekalou obchodní 
praktikou. 

7-0-1 

4. 2010/351/SUM/SPO: SPORT 5 a.s.; SPORT 5; změna licenčních podmínek 

-  Rada uděluje provozovateli SPORT 5, a.s., IČ 27202569, se sídlem Těšnov 1/1059, 
110 00 Praha 1 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování programu SPORT 5, udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2008/193/zem/SPO, č.j. zem/1703/08 ze dne 11. března 2008, v souladu s § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, a to 
změně vysílacího schématu a údajů o sluţbách přímo souvisejících s programem, dle 
ţádosti doručené Radě dne 7. dubna 2010 pod č.j. 2943 a doplněné dne 28. května 
2010 pod č.j. 4485. 

7-0-0 

5. 2008/1305/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky RWE (mutace 5); 
pokuta 150 000,- Kč – po rozsudku, po vyjádření  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním sponzora reklamní znělky 
RWE (mutace 5) na programu ČT1 v premiéře dne 28. července 2008 v čase 21:28:00 
hodin , neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod 
správního řízení 

8-0-1 

6. 2008/1306/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky RWE (mutace 6); 
pokuta 150 000,- Kč – po rozsudku, po vyjádření  

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním sponzora reklamní znělky 
RWE (mutace 6) na programu ČT1 v premiéře dne 28. července 2008 v čase 21:30:00 
hodin , neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod 
správního řízení 

8-0-1 

7. 2008/1270/had/PK6: PK 62, a. s.; LEO TV/Leo Night Live!/5.-7.6.2008 - obsahem 
pornografie - 50 000Kč - rozhodnutí Městského soudu v Praze 

-  Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č. j. 11 Ca 139/2009 – 76 ze dne 6. 
května 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20.1.2009, sp.zn. 
2008/1270/had/PK6, č.j. had/1936109, kterým byla uloţena pokuta společnosti PK 62, 
a. s. ve výši 50 000,-Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu LEO Night Live! dne 5. června 2008 od 22.00 hodin a pořadu 
LEO Night Live! dne 6. června 2008 od 22.00 hodin na programu LEO TV porušil 
povinnost stanovenou provozovatelům vysílání nezařazovat do vysílání pořady, které 
mohou váţně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména 
tím, ţe obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, přičemţ předmětné pořady 
mohly narušit fyzický, psychický a zejména pak mravní vývoj dětí tím, ţe mohlo dojít ke 
zhlédnutí pornografie. 

9-0-0 

-  Rada upozorňuje provozovatele PK 62, a. s. na porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu LEO Night Live! dne 5. června 2008 od 
22.00 hodin a pořadu LEO Night Live! dne 6. června 2008 od 22.00 hodin na programu 
LEO TV porušil povinnost stanovenou provozovatelům vysílání nezařazovat do vysílání 



pořady, které mohou váţně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých zejména tím, ţe obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, přičemţ 
předmětné pořady mohly narušit fyzický, psychický a zejména pak mravní vývoj dětí 
tím, ţe mohlo dojít ke zhlédnutí pornografie a stanovuje lhůtu k nápravě 10 dnů od 
doručení upozornění 

9-0-0 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku MS v Praze č. j. 11 Ca 
139/2009 – 76 ze dne 6. května 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
20.1.2009, sp.zn. 2008/1270/had/PK6, č.j. had/1936109, kterým byla uloţena pokuta 
společnosti PK 62, a. s. ve výši 50 000,-Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu LEO Night Live! dne 5. června 2008 od 22.00 
hodin a pořadu LEO Night Live! dne 6. června 2008 od 22.00 hodin na programu LEO 
TV porušil povinnost stanovenou provozovatelům vysílání nezařazovat do vysílání 
pořady, které mohou váţně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých zejména tím, ţe obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, přičemţ 
předmětné pořady mohly narušit fyzický, psychický a zejména pak mravní vývoj dětí 
tím, ţe mohlo dojít ke zhlédnutí pornografie. 

9-0-0 

8. 2009/1080/vav/ČTV: Česká televize/ČT2 – sponzor reklamní znělky HET (mutace 2 a 
3), rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 356/2009 – návrh na zastavení 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2010, č. 
j. 6 Ca 356/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2009, sp. zn. 
2009/1080/vav/ČES, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 1 500 
000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním obchodního sdělení na produkt HET (mutace 2 a 3) označeným 
účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu ČT2 v měsíci květnu 2008 
celkem ve 28 případech  

9-0-0 

-  Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize, IČ: 
00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na 
produkt HET (mutace 2 a 3) označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na 
programu ČT2 v měsíci květnu 2008 celkem ve 28 případech, neboť nebylo prokázáno, 
ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 

9-0-0 

9. 2008/618/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Myšlenky 
zločince/26.3.2008/16.40 - 100 000 Kč - po II.rozsudku MS v Praze, č.j.8 Ca 363/2009 – 
47–48 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2010, č. j. 8 
Ca 363/2009-47, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 
2008/618/vos/FTV, jímţ byla účastníku řízení uloţena pokuta ve výši 100.000,- Kč za 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Myšlenky 
zločince dne 26. března 2008 od 16.40 hodin na programu Prima televize, který 
obsahoval záběry znázorňující psychické mučení vězněné oběti, vraţdu ţeny, aplikaci 
drogy, surové bití apod., které jsou způsobilé ohrozit zejména psychický vývoj dětí a 
mladistvých.  

9-0-0 

-  Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti 
rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 363/2009-47, ze dne 24. května 2010, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/618/vos/FTV, jímţ byla účastníku 
řízení uloţena pokuta ve výši 100.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 26. března 2008 od 16.40 



hodin na programu Prima televize, který obsahoval záběry znázorňující psychické 
mučení vězněné oběti, vraţdu ţeny, aplikaci drogy, surové bití apod., které jsou 
způsobilé ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.  

8-0-1 

10. Rpo/131/05: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/131/05 - Nova/Big Brother/26.9.2005/17:20-
18:15 - 2.500.000,-Kč - po rozsudku MS v Praze č.j. 7 Ca 147/2007-105 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 147/2007-105 ze 
dne 30. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2007, 
sp.zn. Rpo/131/05,č.j. mac/3219/07, jímţ byla udělena pokuta ve výši 2,500.000,-Kč 
provozovateli CET 21 spol. s .r.o. za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Big Brother dne 26. září 2005 od 
17:20 hodin na programu NOVA 

9-0-0 

11. Rpo/133/05: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/133/05 - Nova/Big Brother/28.9.2005/20:00-
21:20 - 2.000.000,- Kč - po rozsudku MS v Praze č.j. 7 Ca 149/2007-105 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 149/2007-105 ze 
dne 30. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2007, 
sp.zn. Rpo/133/05,č.j. mac/3220/07, jímţ byla udělena pokuta ve výši 2,000.000,-Kč 
provozovateli CET 21 spol. s .r.o. za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Big Brother dne 28. září 2005 od 
20:00 do 21.20 hodin na programu NOVA 

9-0-0 

12. Rpo/134/05: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/134/05 - Nova/Big Brother/29.9.2005/17:20-
18:15 - 1.000.000 Kč - po rozsudku MS v Praze č.j. 7 Ca 148/2007-105 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 148/2007-105 ze 
dne 30. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2007, 
sp.zn. Rpo/134/05,č.j. mac/3221/07, jímţ byla udělena pokuta ve výši 1,000.000,-Kč 
provozovateli CET 21 spol. s .r.o. za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Big Brother dne 29. září 2005 od 
17:20 do 18:15 hodin na programu NOVA 

9-0-0 

13. 2008/1318/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Las 
Vegas/22.8.2008/17:50 - 100 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30 dubna 2010 
č.j. 8 As 67/2009 - 66 doručenému pod č.j. 4617, kterým byl zrušen rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 1. července 2009, č.j. 9 Ca 108/2009, jímţ byla 
zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí Rady č.j. fol/1566/09, kterým byla uloţena 
pokuta ve výši 100 000Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas V. (zejména pasáţí „Mrtvá striptérka v 
hotelovém pokoji" a „Rekonstrukce smrti striptérky") dne 22.8.2008 od 17:50 hod. na 
programu Nova a věc se vrátila tomuto soudu k dalšímu řízení.  

9-0-0 

14. 2008/173/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky pivo Krušovice 
(mutace 6 a 7), rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 20/2010-80- na vědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. dubna 2010, 
č. j. 7 As 20/2010-80, kterým se zrušuje rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 
října 2009, č.j. 5 Ca 366/2008-37, kterým byly zamítnuty ţaloby proti rozhodnutím Rady 
ze dne 18. června 2008, sp. zn. 2008/173/vav/ČTV a 2008/174/vav/ČTV, kterými byly 
provozovateli Česká televize uloţeny pokuty v celkové výši 1 300 000,- Kč za porušení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu na produkt pivo 
Krušovice (mutace 6 a 7) označenou účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky na 



programu ČT1 v premiéře dne 1. prosince 2007 v čase 21:22:31 hodin a v průběhu 
prosince 2007 tyto reklamy 9x reprízoval (mutace 6) a dne 3. prosince 2007 v čase 
20:55:51 hodin a v průběhu prosince 2007 tyto reklamy 2x reprízoval (mutace 7) 

9-0-0 

15. 2008/941/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky Subaru, Boxing 
Diesel (mutace 1), rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 5/2010-64- na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 
2010, č. j. 7 As 5/2010-64, kterým se zrušuje rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 9. září 2009, č.j. 7 Ca 334/2008-45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
10. září 2008, sp. zn. 2008/941/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize 
uloţena pokuta ve výši 700 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu na produkt Subaru, Boxing Diesel (mutace 1) 
označenou účastníkem řízení jako sponzor reklamní znělky na programu ČT1 v 
premiéře dne 28. dubna 2008 v čase 19:44:25 hodin a v průběhu dubna 2008 tyto 
reklamy 6x reprízoval 

9-0-0 

16. 2008/387/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – sponzoři reklamních 
znělek v měsíci říjnu 2007 a listopadu 2007, rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 
6 As 55/2009-179- na vědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. dubna 2010, 
č. j. 6 As 55/2009-179, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2009, č.j. 5 Ca 212/2008-147, kterým byla 
zrušena rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2008, sp. zn. 2008/387/vav/FTV a 
2008/388/vav/FTV, kterými byly provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţeny pokuty v 
celkové výši 1 600 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť v měsíci říjnu 2007 a listopadu 2007 na programu Prima televize v premiéře 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (GE Money Bank, produkt Hypotéky – 
mutace 3, 4, 5, 6, 7; Opavia, produkt Diskito – mutace 1; Radox – mutace 1; 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson – mutace 1, 2, 3, 4, 5, 6; ALLIANZ Pojišťovna, 
produkt autopojištění – mutace 1; AMBI PUR, produkt 3volution – mutace 1; GE Money 
Bank, produkt Expres půjčka – mutace 1, jeţ byla neoddělenou reklamou 

9-0-0 

17. 2010/436/VAL/SAT: SAT Plus s.r.o./HD+ – vyjádření provozovatele televizního 
vysílání k vydanému upozornění – na vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus s.r.o. k vydanému upozornění na 
porušení licenčních podmínek ve vysílání programu HD+ 

9-0-0 

18. 0564(2010): Consiliul National al Audiovizualului Romania - Mr. Rasvan Popescu 
Chairman of CNA; vyrozumění od rumunského regulačního orgánu  

-  Rada se seznámila s odpovědí Consiliul National al Audiovizualului Romania, 
rumunského regulátora vysílání, ke sdělení Rady ohledně 30denní lhůty k uchovávání 
záznamu provozovateli. 

9-0-0 

19. 0577(2010): CET 21 spol. s r.o.; Mistrovství světa ve fotbale 2010 - společenská 
událost 

-  Rada se seznámila se ţádostí provozovatele CET 21 spol. s r.o. o vydání stanoviska 
ke zpravodajským výňatkům z Mistrovství světa ve fotbalu 2010 

9-0-0 

20. 2010/315/vav/STO: Stanice O, a.s.; O - teleshopping v reklamním bloku - leden 
2010; po vyjádření 



-  Rada ukládá provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Vrchlického č.p. 
439/29, Praha 5, Košíře, pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním 
sestávajícím ze 13 skutků spočívajícím v odvysílání teleshoppingového spotu 
www.ockomobil.cz (mutace 65) s premiérou vysílání dne 28.12.2010 v čase 23:31:53, s 
reprízami ve dnech 29.1.2010 v čase 05:23:26, 29.1.2010 v čase 11:22:12, 29.1.2010 v 
čase 17:26:15, 29.1.2010 v čase 23:22:30, 30.1.2010 v čase 05:24:01, 30.1.2010 v 
čase 11:19:39, 30.1.2010 v čase 17:21:04, 30.1.2010 v čase 23:22:55, 31.1.2010 v 
čase 05:22:46, 31.1.2010 v čase 11:21:29, 31.1.2010 v čase 15:23:07, 31.1.2010 v 
čase 23:21:47 na programu O - označeného jako reklama, dopustil porušení § 48 odst. 
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada 
ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

7-0-0 

21. 2010/430/vav/STO: Stanice O, a.s.; teleshoppingový spot www.ockomobil.cz 
(mutace 66), teleshopping v reklamním bloku - únor 2010; po vyjádření 

-  Rada ukládá provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Vrchlického č.p. 
439/29, Praha 5, Košíře, pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním 
sestávajícím z 82 skutků spočívajícím v odvysílání teleshoppingového spotu 
www.ockomobil.cz (mutace 66) s premiérou vysílání dne 1.2.2010 v čase 06:20:20 
hodin na programu O a 81 reprízami do 28.2.2010 na tomtéţ programu (dle přiloţeného 
tabulkového přehledu) - označeného jako reklama, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

7-0-0 

22. 2010/431/vav/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/www.ockomobil.cz/mut 67/únor 2010 - 
teleshopping, po vyjádření 

-  Rada ukládá provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Vrchlického č.p. 
439/29, Praha 5, Košíře, pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním 
sestávajícím z 82 skutků spočívajícím v odvysílání teleshoppingového spotu 
www.ockomobil.cz (mutace 67) s premiérou vysílání dne 1.2.2010 v čase 07:24:05 
hodin na programu O a 81 reprízami do 28.2.2010 na tomtéţ programu (dle přiloţeného 
tabulkového přehledu) - označeného jako reklama, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

7-0-0 

23. 2008/1304/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky Marie Claire 
(mutace 1), pokuta 1 000 000,- Kč, po rozsudku, po vyjádření (dokazování) 

-  Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, 
Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím z 21 
skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení – Marie Claire, produkt časopis 
(mutace 1) na programu ČT1 v měsíci červenci 2008, a to dne 22. 7. 2008 v časech 
19:39:47, 20:30:55 a 20:33:25 hodin, 23. 7. 2008 v časech 18:59:34, 19:59:27 a 
20:00:51 hodin, 24. 7. 2008 v časech 19:39:32, 20:54:26 a 20:56:45 hodin, 25. 7. 2008 
v časech 21:02:46, 21:29:51 a 21:32:51 hodin, 26. 7. 2008 v časech 19:58:25, 20:01:04 
a 21:29:11 hodin, 27. 7. 2008 v časech 19:35:04 a 21:27:05 hodin, 28. 7. 2008 v časech 



19:59:28 a 20:02:44 hodin, 29. 7. 2008 v časech 20:00:44 a 20:28:52 hodin - 
označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada 
ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

7-1-0 

24. 2008/1685/vav/ČTV: Česká televize/ČT1 – sponzor reklamní znělky Marie Claire 
(mutace 2), pokuta 800 000,- Kč, po rozsudku, po vyjádření (dokazování) 

-  Rada ukládá provozovateli Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, 
Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť se pokračujícím jednáním sestávajícím z 12 
skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení – Marie Claire, produkt časopis 
(mutace 2) na programu ČT1 v měsíci srpnu 2008, a to dne 19. 8. 2008 v čase 20:01:03 
hodin, 20. 8. 2008 v čase 18:59:14 hodin, 21. 8. 2008 v časech 20:02:15 a 22:14:42 
hodin, 22. 8. 2008 v časech 18:57:35, 20:01:03 a 22:17:05 hodin, 24. 8. 2008 v časech 
19:35:41 a 20:02:03 hodin, 25. 8. 2008 v časech 18:59:09 a 20:56:42 hodin, 26. 8. 2008 
v čase 18:56:48 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

8-0-0 

25. 2008/404/mac/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Sběratelé 
kostí/4.2.2008/15:45 - 100 000Kč - po II. rozsudku MS v Praze, provedení důkazu 
zhlédnutím obrazově-zvukového záznamu 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2008/404/mac/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Sběratelé kostí odvysílaného dne 4. února 2008 od 15:45 hodin na 
programu Prima televize. 

7-0-0 

26. 2007/323/dzu/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Top 10/Jackass 
Praha/23.1.2007/21:15 - 3 000 000Kč - zrušující rozsudek MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2010, 
č.j. 7 Ca 146/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uloţení pokuty ve výši 
3000000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. za porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu TOP 10, resp. reportáţe o skupině 
Jackass. 

8-0-0 

-  Rada bere zpět podanou kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 1. června 2010, č.j. 7 Ca 146/2009 , kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uloţení 
pokuty ve výši 3000000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. za porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu TOP 10, resp. reportáţe o 
skupině Jackass. 

8-0-0 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima spol. s r. o. se sídlem Na Ţertvách 24/132, 
Praha 8 pokutu dle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 3 000 000,- Kč 
za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
dne 23. ledna 2007 v čase od 21:15 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad 
Top 10 obsahující reportáţ o skupině Jackass Praha včetně jejího uvedení 
moderátorkou ze studia, avízovanou názvem „Děti moderní doby“ (dále jen „reportáţ“), 



která obsahovala záběry prezentující zejména hazard s vlastním zdravím a ţivotem 
(např. sjíţdění z kopce v nákupním vozíku, přebíhání kolejiště v metru, zapálení ohněm 
jednoho ze členů skupiny), ohroţování zdraví jiných osob (sjíţdění eskalátorů na 
bobech), chuligánství (házení táců se zbytky jídla na obsluhu rychlého občerstvení), 
vědomé sebepoškozování, jako docela dobrý způsob, jak zahnat nudu (zapálení ohněm 
jednoho ze členů skupiny), zdůraznění, ţe takovou zábavou se dají vydělat nemalé 
peníze. Reportáţ svým obsahem mohla působit inspirativním a návodním dojmem na 
dětské a mladistvé diváky zejména teenagerovského věku, čímţ mohla ohrozit jejich 
fyzický, psychický i mravní vývoj. 

8-0-0 

27. 2010/481/FIA/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO / 290 45 029, Harmonie 
TV – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů – ústní jednání dne 22. června 2010, 15:00 h – 
rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje CoopTV, telekomunikační druţstvo, IČO 290 45 029 licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: Harmonie TV, územní rozsah vysílání: Kabelové sítě 
společnosti Planet A a.s., katastrální území včetně okresů v rozsahu celé České 
republiky o 57 stranách textu dle přílohy  

9-0-0 

28. 2010/518/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438//MTV Hungary - řízení o 
udělení licence k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím družice - ústní jednání 
22. června 2010 v 15:20 hodin 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, 
spis. zn. 2010/518/sve/MTV, dle č.j. 4482, licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu: MTV Hungary; 
územní rozsah vysílání: Maďarsko 

9-0-0 

29. 2010/520/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438/ Comedy Central Hungary - 
řízení o udělení licence k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím družice - ústní 
jednání 22. června 2010 v 15:40 hodin 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, 
spis. zn. 2010/520/sve/MTV, dle č.j. 4483, licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu:Comedy Central 
Hungary; územní rozsah vysílání: Maďarsko 

9-0-0 

30. 2010/513/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438/VIVA Hungary; řízení o 
udělení licence k televiznímu vysílání programu VIVA Hungary šířeného 
prostřednictvím družice - ústní jednání 22. června 2010, 16:00 h 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, 
spis. zn.:2010/513/zem/MTV, č.j. 4484, licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu: VIVA Hungary; 
územní rozsah vysílání: Maďarsko, Slovenská republika, Rumunsko 

9-0-0 

31. 2009/1030/DOL/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / RADIO ČAS – FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Frýdek-Místek 102,4 MHz/150 W 

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX s.r.o. / RADIO ČAS – FM, IČ: 25396676, 
souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající v přidělení dokrývacího kmitočtu Frýdek Místek 102,4 MHz /150 W podle § 
20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - 
FM (číslo licence Ru/81/98) 



8-0-0 

32. 2009/1031/DOL/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / RADIO ČAS - FM - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Opava 89,7 MHz/150 W 

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX s.r.o. / RADIO ČAS – FM, IČ: 25396676, 
souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající v přidělení dokrývacího kmitočtu Opava 89,7 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 
a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - FM (číslo 
licence Ru/81/98) 

8-0-0 

33. 2009/1167/dol/FOR: FORETNÍK PAVEL, RNDr. Rádio Haná - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Mohelnice 99,7 MHz/200-500 W 

-  Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi / Rádio Haná souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Mohelnice 99,7 MHz / 500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. (licence Ru/101/01) 

7-0-0 

34. 2010/468/zab/MLO: MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu kmitočtu Praha - Jinonice 102,9 
MHz z 100 W na 200 W 

-  Rada neuděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO IČ: 25111671 
(sp.zn.: 2007/277/zab) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Praha Jinonice 102,9 MHz / 0,1 kW 
na 0,2 kW z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

9-0-0 

35. 2010/469/zab/MLO: MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu kmitočtu Praha ÚTB 89,0 MHz z 
158 W na 500 W 

-  Rada neuděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO IČ: 25111671 (číslo 
licence Ru/115/05) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Praha ÚTB 89,0 MHz / 0,158 kW na 
0,5 kW z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

9-0-0 

36. 2010/439/dol/AZR: AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno - rozhlasové vysílání 
šířené prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Brno 99,0 MHz/1 
kW 

-  Rada neuděluje provozovateli AZ Rádio s. r. o./ Hitrádio Magic Brno (číslo licence 
Ru/116/04) souhlas se změnou souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště Brno 99,0 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) z 
16E3418 na 16E3438 a z 49N1329 na 49N1326 z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

9-0-0 

37. 2010/90/dol/SAM: Rádio Samson spol. s r.o. - žádost o přidělení kmitočtu 
Domažlice 103,0 MHz/100 W 

-  Rada se seznámila s informací o zkoordinovaném kmitočtu Domaţlice 103,0 MHz/100 
W a vyčká na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stíţnosti proti 
rozhodnutí Městského soudu o zrušení licence společnosti Rádio Samson spol. s r.o. 

9-0-0 

38. 2009/1129/dol/ROU: Route Radio s.r.o. / Rádio Dálnice - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Velká Bíteš 101,1 MHz/50 W 

-  Rada konstatuje, ţe v rámci přerušeného správního řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání vedeného s provozovatelem Route 



Radio s.r.o. IČ: 278 52 474, sp.zn. 2009/1129/dol/ROU, došlo v části týkající se 
přidělení kmitočtu Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W ke změně důvodu přerušení v řízení o 
předběţné otázce, kterou je ţaloba společnosti RADIO BONTON a.s. proti rozhodnutí 
Rady 

9-0-0 

39. 2010/486/zab/FBS: FAJRONT BS, s.r.o. / Rádio HEY - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů - převod 66% obchodního podílu a 34% 
obchodního podílu na třetí osobu a s tím související změny způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, 
seznamu společníků a společenské smlouvy 

-  Rada uděluje provozovateli FAJRONT BS, s.r.o. IČ: 258 99 252 (licence č.j. 
Ru/120/02 a č.j. Ru/108/05) souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádostech o 
licence dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívajících v 
předchozím souhlasu s převedením 66% obchodního podílu společníka JUDr. 
Hvězdoslava Stefana a 34% obchodního podílu RADIO ASSET, a.s. IČ: 254 50 158 na 
třetí osobu, a to na společnost InFin, s.r.o. IČ: 256 37 096 a s tím souvisejícími 
změnami ve způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výši 
jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy 

9-0-0 

40. 2010/450/zab/Rad: Radio Samson s.r.o.; neoprávněné vysílání 

-  Rada ukládá společnosti Radio Samson, spol. s r.o. IČ: 28010957, se sídlem 
Smetanovy sady 10, 301 00 Plzeň pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to podle § 60 odst. 5 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozoval vysílání aniţ k tomu byl oprávněn podle 
zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona 

8-0-1 

41. 2008/259/VAL/ČRO: Český rozhlas - Ing. Václav Kasík, generální ředitel; ČRo 1 - 
Radiožurnál/DESIGN/Mediteránie/10.1.2008/22:05 - skrytá reklama - 50 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 A 98/2010 ze dne 
27. května 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2008 sp.zn. 
2008/259/val/ČRO č.j. val/3027/08, jímţ byla udělena pokuta ve výši 50.000,-Kč 
provozovateli Český rozhlas za porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Design, architektura, stavebnictví, 
resp. rozhovoru se zástupcem společnosti Mediterranea dne 10. ledna 2008 v čase 
22:05 na programu ČRo 1 - Radioţurnál 

9-0-0 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem 
Vinohradská 12, Praha 2, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb., zákaz odvysílání skryté reklamy, kterého se měl dopustit 
odvysíláním pořadu Design, architektura, stavebnictví, resp. rozhovoru se zástupcem 
společnosti Mediterranea dne 10. ledna 2008 v čase 22:05 na programu ČRo 1 - 
Radioţurnál, neboť nebylo prokázáno, ţe došlo k porušení zákon, a tím odpadl důvod 
správního řízení  

8-1-0 

42. 2010/567/mis: Český rozhlas/Český rozhlas 6 - analýza pořadu Názory a argumenty 
ze dne 14. 4.2010 

-  Rada shledala, ţe provozovatel Český rozhlas odvysílal dne 14. dubna 2010 v 18.10 
hodin na programu Český rozhlas 6 komentář Danajský dar levice v pořadu Názory a 
argumenty v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání 

7-0-1 

43. 0216(2010): Nerozhodnutá licenční řízení 



-  Rada projednala stav řízení o udělení licencí: Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW 
sp. zn.: 2008/1529/zab.; Brno – Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W sp. zn.: 
2008/1043/CUN/Int.; Vsetín 96,6 MHz / 200 W sp. zn.: 2007/249/FIA; Uherské Hradiště 
95,8 MHz / 200 W sp. zn.: 2007/246/FIA; Frýdek - Místek 95,4 MHz / 200 W sp. zn.: 
2007/242/FIA; síť Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W, Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 
105,6 MHz / 200 W a Ţelezná Ruda 105,6MHz / 25 W sp. zn.: 2008/1061/zab 

8-0-0 

-  Rada stanovuje termíny pro rozhodování o udělení licencí: Vsetín 96,6 MHz / 200 W 
sp. zn.: 2007/249/FIA, termín 15. zasedání; Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W sp. zn.: 
2007/246/FIA, termín dtto; Frýdek - Místek 95,4 MHz / 200 W sp. zn.: 2007/242/FIA, 
termín dtto; síť Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W, Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 
105,6 MHz / 200 W a Ţelezná Ruda 105,6MHz / 25 W sp. zn.: 2008/1061/zab, termín 
následně po doručení vyjádření účastníků  

8-0-0 

-  Rada se seznámila s doplněním ţádosti, ţadatele JOE Media s.r.o., o licenci Benešov 
- Kozmice 89,3 MHz / 5 kW, týkající se připravenosti k zahájení vysílání a s informací o 
jmenování dalšího jednatele společnost, a to Mgr. Petra Ţantovského 

8-0-0 

44. 2010/276/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; celoplošné televizní vysílání 
prostřednictvím vysílačů - Žádost o změnu - doplnění licenčních podmínek licence č. 
012/94 o novou LP č. 38 pro digitální vysílání  

-  Rada se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, 
doručeným dne 22. června 2010, označeným jako ţádost o vydání potvrzení o změně 
licenčních podmínek a s připojeným vyjádřením účastníka řízení ve věci 

8-0-0 

-  Rada v řízení o ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, za účasti 
provozovatelů GENUS TV a.s., IČ: 48291927, TV LYRA s.r.o., IČ: 43225292, TV 
MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, TV Vřídlo s.r.o., IČ: 26340534, ZAK TV s.r.o., IČ: 
64835669, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., IČ:25960814, RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 
46683321, RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164, RTA OSTRAVA, s.r.o., IČ: 47984392, a 
RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s., IČ: 60731915, neuděluje provozovateli FTV Prima, spol. s 
r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v doplnění licenčních podmínek o novou licenční 
podmínku č. 38 pro digitální vysílání 

8-0-0 

-  Rada nevyhovuje ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, o 
vydání potvrzení o změně licenčních podmínek, a to z důvodu, ţe ve věci bylo 
rozhodnuto v zákonem stanovené lhůtě 

8-0-0 

45. 2010/548/FIA/BAR: Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - televizní 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T – změna výše 
základního kapitálu, změna stanov – předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. souhlas se změnou 
skutečnosti uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně výše základního kapitálu, změně výše vkladu 
společníka/akcionáře a změně stanov dle ţádosti provozovatele ze dne 4. června 2010, 
č.j. 4694 s doplněním ze dne 21. června 2010 čj.5159 

8-0-0 

46. 2010/571/sve/HEL: HELP FILM, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a družice - změna vkladu společníků a výše jejich obchodních 
podílů - předchozí souhlas 



-  Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. (licence Ru/205/05, Ru/268/05, 
sp.zn.2008/1157/FIA/HEL, 2006/1046/FIA/HFI) souhlas ke změnám dle § 21 odst. 1 
písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívajících ve změně vkladu jednotlivých 
společníků a výše jejích obchodních podílů, dle č.j. 4926 

8-0-0 

47. 2010/505/FIA/CZE: CZECH INFOLINE s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek - 
předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o. ( licence č.j. Ru/88/03 ze dne 1. 
dubna 2003 ) dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas: 1) ke 
změně územního rozsahu vysílání obou mutací programu TV Mariánské Lázně: A) 
INFORMAČNÍ KANÁL – lázenští hosté „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,“ kabelové systémy: 
CZECH INFOLINE, s.r.o. jeho rozšířením, o katastrální území: 634646 - Františkovy 
Lázně ( Lázně Františkovy Lázně a.s.), 656437 - Jáchymov ( Léčebné lázně Jáchymov 
a.s. ), 663433 - Karlovy Vary ( Imperiál Karlovy Vary a.s., Úřad práce Karlovy Vary), 
691585 - Mariánské lázně (MěÚ Mariánské Lázně); B) INFORMAČNÍ KANÁL – 
obyvatelé „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,“ kabelové systémy: RIO Media a.s., a) rozšíření o 
katastrální území: 741647 – Roudnice nad Labem, 763691 – Štětí I, 798843 – Štětí – II; 
kabelové systémy: Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o., rozšíření o katastrální 
území: 691585 – Mariánské Lázně; b) zrušení vysílání v kabelových systémech p. 
Josefa Švandy v rozsahu kabelových systémů v Mariánských Lázních z důvodu úmrtí 
provozovatele; 2) ke změně licenčních podmínek spočívajících ve změně programové 
skladby obou mutací programu TV Mariánské Lázně: A) INFORMAČNÍ KANÁL – 
lázenští hosté „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, B) INFORMAČNÍ KANÁL – obyvatelé „TV 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  

8-0-0 

48. 2010/528/FIA/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – změna vkladů jednotlivých společníků, 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, výše jejich obchodních podílů, změny 
společenské smlouvy a seznamu společníků - předchozí souhlas;  

-  Rada vydává provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. dle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 souhlas se změnou vkladu jednotlivých společníků, 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, výše jejich obchodních podílů, změnu společenské 
smlouvy a seznamu společníků s tím, ţe jediným společníkem se stane společnost BKS 
Capital Partners a.s. dle ţádosti ze dne 31. května 2010, č.j. 4553 

8-0-0 

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 
písm. a), b) zákona č. 231/2001 změnu vkladu jednotlivých společníků, způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, změnu výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků 
s tím, ţe jediným společníkem se stane společnost BKS Capital Partners a.s. dle 
ţádosti ze dne 31. května 2010, č.j. 4553 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s předčasným oznámením změn ostatních skutečností uvedených 
v přihlášce k registraci spočívajících ve změně společenské smlouvy, které je 
provozovatel převzatého vysílání povinen oznámit Radě do 15 dnů ode dne, kdy k 
těmto změnám došlo 

8-0-0 

49. 2010/573/hru/ELS: ELSAT, spol. s r.o.- televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 
21 odst. 2 zákona č.132/2010 



-  Rada doplňuje provozovateli ELSAT spol, s r.o. podle § 21 odst.2 zák.č.132/2010 Sb. 
územní rozsah vysílání licence Ru/270/02 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst.1 
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod čj.4678  

8-0-0 

50. 2010/461/FIA/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů - žádost o změnu licence - rozšíření územního rozsahu vysílání 

-  Rada nařizuje dle § 49 zákona č. 500/2004 Sb. s provozovatelem LOCAL TV PLUS, 
spol. s r.o., IČ: 48394866, ústní jednání ve věci ţádosti o změnu územního rozsahu 
vysílání programu Local TV PLUS dle licence č.j. Ru/30/95 a současně zániku platnosti 
licencí č.j. Ru/116/96, Ru/31/95, Ru/32/95, Ru/36/95 a Ru/38/95, a to na 13. července 
2010 v 15:00 

8-0-0 

51. 2010/449/KOZ/TMO: TV MORAVA, s.r.o. - zemské televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů - Žádost o stanovení diagramu využití rádiových kmitočtů - po stanovisku 
ČTÚ 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu k územnímu 
rozsahu DVB - T vysílání vysílače Jeseník ze dne 10. června 2010 

8-0-0 

-  Rada poţádá Český telekomunikační úřad o upřesnění stanoviska ve vztahu k 
digitálnímu vysílání provozovatele TV MORAVA s.r.o. a o zaslání příslušného diagramu 
vyuţití rádiových kmitočtů pro zemské digitální vysílání programu R1 MORAVA 

8-0-0 

52. 0530(2010): EDERA Group a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů - neoznámené změny vkladů společníků a výše jejich obchodních podílů, 
statutárního orgánu, vzniku dozorčí rady, základního kapitálu a společenské smlouvy - 
upozornění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli EDERA Group a.s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
nepoţádal o předchozí souhlas se změnou vkladů společníků a výše jejich obchodních 
podílů a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny statutárního orgánu, 
vzniku dozorčí rady, změny základního kapitálu a společenské smlouvy ve lhůtě do 15 
dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo a stanoví lhůtu k nápravě, a to do 30 dnů ode 
dne doručení 

8-0-0 

53. 2010/521/FIA/BKS: BKS Capital Partners a.s. - převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna vkladu jediného akcionáře – 
předchozí souhlas, navýšení základního kapitálu a změny stanov – oznámení 
provozovatele;  

-  Rada registruje provozovateli BKS Capital Partner a.s. dle § 29 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu vkladu jediného akcionáře BKS Cable (Malta) Limited 
na 71.800.000,00 Kč 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s předčasným oznámením změny ostatních skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci spočívajících v navýšení základního kapitálu a změny 
stanov, které je provozovatel převzatého vysílání povinen oznámit Radě do 15 dnů ode 
dne, kdy k těmto změnám došlo 

7-0-0 

54. 0569(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 



8-0-0 

-  Rada k oznámení provozovatele Route Radio s.r.o. o zahájení vysílání na kmitočtech 
Mirošovice 98,3 MHz, Ostředek 88,6 MHz,Psáře 92,3 MHz,Dolní Kralovice 96,4 
MHz,Speřice 98,6 MHz, Herálec 91,7 MHz,Ostrovačice 94,2 MHz, Holubice 96,1 
MHz,Vyškov 91,9 MHz, Křepice 94,2 MHz, konstatuje, ţe proti rozhodnutím, kterými 
byly uděleny souhlasy se změnou územního rozsahu vysílání a změnou souboru 
technických parametrů, spočívajících v přidělení výše uvedených kmitočtů, byly podány 
ţaloby, které mají odkladný účinek.  

8-0-0 

55. 2009/799/KOZ/TVL: TV LYRA s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím vysílačů - 
Žádost o souhlas se změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu 
vysílání - informace o rozsudku MS v Praze - zamítnutí žaloby 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze zde dne 4. května 2010, 
č.j. 6 Ca 332/2009 - 37, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti TV LYRA s.r.o. proti 
rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2009, sp.zn. 2009/799/KOZ/TVL, o neudělení souhlasu 
se změnou územního rozsahu vysílání programu R1 LYRA 

8-0-0 

56. 2010/533/dol/BED: BEDNA TV a.s.; Žádost o evidenci nelineární služby BEDNA TV 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání BEDNA 
TV, a.s. / BEDNA TV do Evidence pod číslem 2010/533 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

57. 2010/537/dol/MAF: MAFRA, a.s.; Žádost o evidenci nelineární služby VIDEO 
iDNES.cz 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání MAFRA, 
a.s. / VIDEO iDNES.cz do Evidence pod číslem 2010/537 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

58. 2010/538/dol/MAJ: Jaroslav Malatinec; Žádost o evidenci nelineární služby 
Internetová videokuchařka 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
Jaroslava Malatince / Internetová videokuchařka do Evidence pod číslem 2010/538 a 
vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

59. 2010/539/dol/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; Žádost o evidenci nelineární 
služby HBO On Demand 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO 
Česká republika, spol. s r. o. / HBO On Demand do Evidence pod číslem 2010/539 a 
vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

60. 2010/553/dol/TPR: TV PROXIMA s.r.o.; Žádost o evidenci nelineární služby hkhit 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV 
PROXIMA s.r.o. / hkhit do Evidence pod číslem 2010/553 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

61. 2010/554/dol/TPR: TV PROXIMA s.r.o.; Žádost o evidenci nelineární služby 
tvhradec 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV 
PROXIMA s.r.o. / tvhradec do Evidence pod číslem 2010/554 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 



7-0-0 

62. 2010/552/dol/BRU: Brunclík Milan; Žádost o evidenci nelineární služby BONUS TV 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání JUDr. 
Milana Brunclíka / BONUS TV do Evidence pod číslem 2010/552 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

63. 2010/572/VEJ/Glo: GLOBAL INSPIRATION, s.r.o.; Žádost o evidenci nelineární 
služby Stream.cz 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání GLOBAL 
INSPIRATION, s.r.o. / Stream.cz do Evidence pod číslem 2010/572 a vydává 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

8-0-0 

64. 2010/561/vav/NTv: NTv Pictures s.r.o.; Žádost o evidenci nelineární služby NTv 
Pictures s.r.o. 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání NTv 
Pictures s.r.o. / Našetelevize.cz do Evidence pod číslem 2010/561/vav/NTv a vydává 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence 

7-0-1 

65. 2010/532/dol/GEN: GENUS TV a.s.; Žádost o evidenci nelineární služby R1 GENUS 

-  Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání GENUS 
TV a.s. / R1 GENUS do Evidence pod číslem 2010/532 a vydává poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

8-0-0 

66. 2010/550/dol/DIF: DIRECT FILM s.r.o.; Žádost o evidenci nelineární služby 
Kuřimské televizí noviny 

-  Rada nezapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
DIRECT FILM s.r.o. / Kuřimské televizní noviny do Evidence 

8-0-0 

67. 2010/562/vav/Jan: Jan Fišer - mediální agentura, výzkum a vývoj; Žádost o evidenci 
nelineární služby Jan Fišer - mediální agentura, výzkum a vývoj 

-  Rada nezapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Jan 
Fišer - mediální agentura, výzkum a vývoj / AKČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ do Evidence 

7-0-0 

68. 2010/563/vav/Aso: Asociace internetové televize; Žádost o spolupráci 

-  Rada vyzývá samoregulátora AITA - Asociace internetové televize, občanské 
sdruţení, k doplnění ţádosti, kterou ţádá o spolupráci v oblasti zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, na jejímţ základě můţe v 
budoucnu probíhat spolupráce Rady a samoregulačního orgánu, konkrétně pro oblast 
internetové televize 

7-0-1 

69. 0574(2010): Zpráva z 31. zasedání EPRA v Barceloně 

-  Rada bere na vědomí Zprávu z 31. zasedání EPRA 

8-0-0 

70. 2010/440/FIA/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a 
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna územního 
rozsahu vysílání – opravné rozhodnutí  

-  Rada vydává dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o 
změně skutečností obsaţených v přihlášce k registraci převzatého vysílání, o které 
poţádal účastník řízení Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. opravné rozhodnutí 



spočívající v opravě výroku rozhodnutí na: “Rozšíření územního rozsahu převzatého 
vysílání mj. o katastrální území: Desná I, Desná II, Sezimovo Ústí „ 

8-0-0 

71. 2010/512/zem/Met: Metropolitní s.r.o. 48172481; přihláška k registraci - řízení o 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů 

-  Rada registruje společnost Metropolitní s.r.o., IČ 48172481, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, spis. zn.: 2010/512/zem/Met, č.j. 4445: územní rozsah převzatého vysílání – 
katastrální území: Havlíčkův Brod – 637823, Perknov – 637955, Světlá nad Sázavou – 
760510, Ledeč nad Sázavou – 679712, Chotěboř – 652831; programová nabídka – 
registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 
3 - Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, Radio Česko, ČRo 
Region, Vysočina, Hitradio Vysočina 94,3 FM; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT4 Sport, 
ČT24, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko), Prima televize, R 1, RTA, Televize 
Barrandov, TV Pohoda, Z 1 

8-0-0 

72. 2010/581/zem/EVK: Evkanet, s.r.o.; registrace převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů - změna 
programové nabídky (zastavení řízení) a územního rozsahu vysílání (předchozí 
souhlas) 

-  Rada zastavuje podle ustanovení § 66 odst. 1, písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, řízení o změně registrace, spis. zn.: 2007/529/zem/EVK, podle § 29 
odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu změny programové nabídky dle 
ţádosti provozovatele Evkanet, s.r.o. č.j. 4796, neboť ţádost se stala zjevně 
bezpředmětnou  

8-0-0 

-  Rada registruje provozovateli Evkanet, s.r.o., spis. zn.: 2007/529/zem/EVK, dle § 29 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu převzatého vysílání, 
spočívající v jeho rozšíření o katastrální území v rozsahu dle přílohy ţádosti č.j. 4796 o 
31 stranách textu  

8-0-0 

73. 2010/91/dol/FLA: AKJO. Media s.r.o. / Rock Radio Gold - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Český Krumlov 89,3 
MHz/50 W 

-  Rada uděluje provozovateli AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Český Krumlov 89,3 MHz / 50 W souřadnice stanoviště WGS 84: 
14E1936 / 48N4946 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro program Rock Radio Gold (číslo licence Ru/100/01) 

8-0-0 

74. 0516(2010): Změna Jednacího řádu Rady 

 

75. 0152(2010): ATO - Koncept oslovení provozovatelů televizního vysílání v 
souvislosti s novou regulací umístění produktu - reakce na dopis Rady ze dne 8.6.2010 

-  Rada se seznámila s otevřeným dopisem Asociace televizních organizací ze dne 
11.6.2010 

9-0-0 

76. 0253(2010): LONDA spol. s r. o.; Žaloba proti rozhodnutí Rady - účastentsví ve věci 
změny územního rozsahu vysílání Rádia Dálnice - informace o rozsudku MS v Praze - 
zrušení rozhodnutí Rady 



-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze zde dne 19. května 2010, 
č.j. 9 A 10/2010 - 80, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 3. listopadu 2009, 
sp.zn. 2009/1021/DOL/ROU a sp.zn. 2009/1022/DOL/ROU, a rozhodnutí Rady ze dne 
18. listopadu 2009, sp.zn. 2009/1130/DOL/ROU, a věc vrácena Radě k dalšímu řízení 

8-0-0 

-  Rada podává dle § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, 
kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2010, č.j. 9 
A 10/2010 - 80 

8-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


