
Zápis z 14. zasedání, konaného  dne 25. 8. 2009  

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

 

1. Schválení programu 14. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

7-0-0 
2. 2009/769/sve/Sme: Miroslav Smejkal, I Č 74335782 - řízení o ud ělení licence k 
provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím kabelových systém ů - ústní 
jednání dne 25. srpna 2009 v 13:30 hodin - rozhodnu tí o ud ělení licence 

-  Rada uděluje Miroslavu Smejkalovi, IČ 74335782 licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) 
programu Bučovický region - televizní informační kanál Města Bučovice; územní rozsah 
vysílání: kabelové systémy společnosti AnSat - TKR s.r.o. - katastrální území Bučovice, 
Vícemilice, Černčín, Marefy, Kloboučky 

10-0-0 
3. 2009/788/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o., I Č 289 22 921 / MUZIKA CS – řízení o ud ělení 
licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – ústní 
jednání dne 25. srpna 2009, 13:50 h – rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: MUZIKA CS; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko  

10-0-0 
4. 2009/787/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o., I Č 289 22 921 / KINO CS – řízení o ud ělení 
licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – ústní 
jednání dne 25. srpna 2009, 14:10 h – rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o.,IČ 28922921, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: KINO CS; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko  

9-0-0 
5. 2009/786/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o., I Č 289 22 921 / DOKU CS – řízení o ud ělení 
licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – ústní 
jednání dne 25. srpna 2009, 14:30 h – rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o.,IČ 28922921, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: DOKU CS; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko  

10-0-0 
6. 2009/785/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o., I Č 289 22 921 / EUROPA CINEMA – řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice – 
ústní jednání dne 25. srpna 2009, 14:50 h – rozhodn utí o ud ělení licence 

-  Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o.,IČ 28922921, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: EUROPA CINEMA; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko  

10-0-0 



7. 0801(2009): UPC Česká republika, a.s.; p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - opakované sížnosti na porušování zákonných povin ností p ři 
vytvá ření nejnižší programové nabídky - podání vysv ětlení - dne 25. srpna 2009 15:10 
h 
 
8. 2009/799/KOZ/TVL: TV LYRA s.r.o.; televizní vysí lání prost řednictvím vysíla čů - 
Žádost o souhlas se zm ěnou souboru technických parametr ů a územního rozsahu 
vysílání programu R1 LYRA - na řízené ústní jednání - dne 25. srpna 2009 15:30 h 
 
9. 2009/374/KOZ/Reg: Regionální televize DAKR, s.r. o.; televizní vysílání 
prost řednictvím vysíla čů - žádost o ukon čení vysílání ke dni 31. srpna 2009 - 
podmín ěná souhlasem s rozší řením územního rozsahu vysílání TV LYRA s.r.o. - 
podání vysv ětlení - dne 25. srpna 2009 15:50 h 
 
10. 2009/821/DOL/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. - rozhla sové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtů Brno 98,1 MHz/1 kW 

-  Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Brno 
98,1 MHz/1 kW podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program COUNTRY RADIO 

2-4-3 
11. 2008/1359/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. – rozhl asové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtů Ústí nad Labem 106,8 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Ústí 
nad Labem 106,8 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO 

8-0-0 
12. 2009/229/WED/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. – rozhla sové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtů České Bud ějovice 94,7 MHz/200 W 

-  Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
České Budějovice 94,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO 

9-0-0 
13. 2009/163/WED/FLA: JUDr. Ladislav Faktor - Radio  Faktor - rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání p řidělení kmito čtu Český Krumlov 89,3 MHz/50 W 

-  Rada uděluje provozovateli JUDr. Ladislavu Faktorovi souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Český Krumlov 89,3 MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Rock Rádio Gold 

9-0-0 
14. 2009/103/WED/ESA: ESA-rádio, s.r.o.; rozhlasové  vysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání 
přidělení kmito čtů Písek 89,7 MHz/100 W, Strakonice 87,6 MHz/100 W a Tábor 87,6 
MHz/100 W 



-  Rada uděluje provozovateli ESA - rádio s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Písek 87,6 
MHz/100 W a Tábor 87,6 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program Fajn radio. 

9-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem ESA - rádio s.r.o. správní řízení o změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Strakonice 87,6 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Fajn radio z důvodu zpětvzetí žádosti 

9-0-0 
15. 2009/102/WED/ESA: ESA-rádio, s.r.o.- rozhlasové  vysílání ší řené prost řednictvím 
vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního rozsahu vysílání – 
zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli ESA-rádio, spol. s r.o. souhlas se změnou územního 
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary 
87,6 MHz z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

9-0-0 
16. 2009/763/WED/JBO: JUKE BOX spol. s r.o. - rozhl asové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas se změnou územního 
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtů Ostrava-
Hrušov 102,8 MHz/400 W a Krnov 89,8 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska 
ČTÚ 

9-0-0 
17. 2009/817/sve/Kab: Kabelová televize P řerov, a.s./Info P řerov - televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna územního rozsahu vysílání a licen čních 
podmínek - p ředchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s. souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání programu Info 
Přerov v katastrálních územích Bělá pod Pradědem, Beňov, Slušovice, Zlín; Rada 
vydává provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně licenčních podmínek (časového rozsahu vysílání programu 
InfoPřerov) 

8-0-0 
18. 2009/663/sve/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o./TV Ostro v - televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna licen čních podmínek - p ředchozí 
souhlas 

-  Rada vydává provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně licenčních podmínek, programové skladby, vysílacího schématu a 
schématu hlavního vysílání 

9-0-0 
19. 2009/842/kuc/OCT: OCT Network s.r.o.- televizní  vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů a družice - žádost o p ředchozí souhlas s p řerušením vysílání  

-  Rada vydává provozovateli OCT Network, IČ: 26685604, v souladu s § 32 odst. 1 
písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas s přerušením vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a družice dle žádosti 

9-0-0 



20. 2009/861/kuc/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o./L ocal Plus - televizní vysílání 
program ů Local Plus prost řednictvím pozemních vysíla čů - předchozí žádost o 
souhlas s p řerušením vysílání  

-  Rada vydává provozovateli LOCAL TV PLUS, IČ: 48394866, v souladu s § 32 odst. 1 
písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas s přerušením vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů programů Local TV Bystřice, Local TV Sviadnov a Local TV 
Vratimov dle žádosti 

9-0-0 
21. 2009/722/sve/Blu: Blue4.cz s. r. o. - p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových 
systém ů - nová registrace 

-  Rada registruje společnost Blue4.cz s. r. o., IČ 27461254, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; 
územní rozsah vysílání dle přiloženého seznamu katastrálních území; programová 
nabídka: rozhlasové programy české: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – 
Vltava, ČRo 6, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo Sever, ČRo Olomouc, ČRo 4 
– Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur; televizní programy 
české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, Prima 
COOL, RTA, Z 1, Televize Barrandov, R1, Tv NOE, TV 7, R1 GENUS, SPORT2, 
SPEKTRUM, Minimax, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, televizní 
programy zahraniční: Discovery Channel, Animal Planet, Discovery World, Discovery 
Science, Discovery Travel & Living, Discovery HD Europe, Investigation Discovery,AXN, 
AXN Sci-fi, AXN Crime, Travel Channel, Jetix Play, National Geographic Channel, NAT 
GEO WILD, Jetix, Baby TV, Sky News, Playboy TV (22:00 – 06:00 h), Zone Reality, 
Extreme Sports Channel, Zone Club, MTV Dance, MTV2, The History Channel UK/HD, 
Hustler TV (22:00 – 06:00 h), XXX Xtreme (23:00 – 05:00 h), Blue Hustler (23:00 – 
05:00 h), VIVA, VH 1 Classic Europe, MTV Hits, VH 1 Europe, MTV Europe, The 
History Channel, JimJam, Zone Romantica, MGM Channel Central Europe, 
EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT2, TV Deko, TV Paprika, Sport1, 
Animax, Hallmark Channel, Film+, DOKU KLUB, THE FISHING AND HUNTING 
CHANNEL, Private Spice (22:00 – 06:00 h) 

8-0-1 
22. 2009/734/zem/AIR: AIRWEB, spol. s.r.o., I Č 26385481; řízení o registraci - p řihláška 
k registraci k provozování p řevzatého rozhlasové a televizního vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů 

-  Rada registruje právnickou osobu, společnost AIRWEB, spol. s r.o., IČ 26385481, 
jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální 
území Klatovy; programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 
1 - Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, 
ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko, Regionální stanice ČRo: ČRo Brno, ČRo České 
Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Liberec, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo 
Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Region, Středočeský kraj, ČRo 
Region,Vysočina, ČRo Sever; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT4 Sport, Prima 
televize s příslušnou regionální mutací – R 1 ZAK, R1 (dříve Prima klub), NOVA, Prima 
COOL, Nova Cinema, Televize Barrandov, TV 7, Z 1 

9-0-0 
23. 2009/859/sve/SMA: SMART Comp. a.s. - p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - změna programové nabídky - p řechozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli SMART Comp. a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Prima COOL, R 1, Fashion TV zahraniční: Discovery HD 
Europe, Investigation Discovery (Europe). 



8-0-0 
24. 2009/819/FIA/BKS: BKS Capital Partners a.s. – p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání ší řené prost řednictvím kabelových systém ů – změna registrace – p ředchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli BKS Capital Partners a.s., změny v přihlášce k 
registraci podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v registraci: a) 
nových převzatých českých televizních programů : Informační kanál Hlinsko, JVP TV, 
OIK TV, INFO ŠLAPANOV; b) nových převzatých zahraničních televizních programů: 
Discovery HD Europe, Investigation Discovery (Europe)  

9-0-0 
25. 2009/849/zem: Czech Digital Group, a.s.; p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prost řednictvím pozemních vysíla čů v systému DVB-T - žádost o p řiznání ú častenství 
ve správním řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada sděluje společnosti Czech Digital Group, a.s., že po nabytí právní moci 
meritorního rozhodnutí ve věci žádosti EBD, s.r.o. o předchozí souhlas se změnou 
územního rozsahu vysílání (dočasného omezení územního rozsahu vysílání programu 
TV 7) již nelze rozhodovat o tom, zda společnost Czech Digital Group, a.s. je či není 
účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu 

9-0-0 
-  Rada společnosti Czech Digital Group, a.s. podle § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, přiznává právo nahlížet do spisu ve věci žádosti EBD, s.r.o. o 
předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání (dočasného omezení 
územního rozsahu vysílání programu TV 7) 

8-0-1 
26. 0844(2009): SELF servis, spol. s r.o. - televiz ní vysílání a p řevzaté vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - neoznámené zm ěny vkladu spole čníků, 
seznamu spole čníků a statutárního orgánu - upozorn ění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli SELF Servis, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že nepožádal Radu předem o souhlas se změnami vkladu 
společníků a seznamu společníků a § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za 
neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně 
došlo, a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne doručení upozornění 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli SELF Servis, spol. s r. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že neoznámil Radě předem změny skutečností uváděných v přihlášce o 
registraci, spočívající ve změně vkladu společníků a seznamu společníků a § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode 
dne kdy k těmto změnám došlo, a stanovuje lhůtu k nápravě a to neprodleně ode dne 
doručení upozornění 

9-0-0 
27. 2009/582/zem/FCA: F.C.A., a.s.; p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - porušení čl. IV, bod 9 p řechodných ustanovení 
zákona č. 304/2007 Sb. (nezařazení programu Televize Barrandov do nejnižší 
programové nabídky) - po vyjád ření 

-  Rada vydává provozovateli F.C.A., a.s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení článku IV., bodu 9, přechodných ustanovení zákona č. 
304/2007 Sb. za nezařazení programu Televize Barrandov do nejnižší programové 
nabídky a stanovuje lhůtu k nápravě 3 měsíce ode dne doručení upozornění 



8-0-0 
28. 0825(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání a společnosti MEDIA 
BOHEMIA a.s. 

9-0-0 
29. 2009/626/FIA: Vyhlášené licen ční řízení o ud ělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání prost řednictvím pozemních vysíla čů na kmito čtu Mokrá – 
Horákov 89,2 MHz / 5 W – informace 

-  Rada se seznámila s informací o stavu žádostí o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů 
Mokrá – Horákov 89,2 MHz / 5 W 

9-0-0 
-  Rada se seznámila s informací o nařízení konání veřejného slyšení na den 8. září 
2009 v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Mokrá – Horákov 89,2 
MHz / 5 W 

8-0-0 
30. 0795(2009): Informace o vydání individuálních o právn ění k využívání rádiových 
kmito čtů rozhlasové služby. 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

9-0-0 
31. 0858(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ 

-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ  
9-0-0 

32. 0864(2009): JUKE BOX spol. s r.o./Radio Čas – informace o stížnosti adresované 
ČTÚ – na vědomí 

-  Rada se seznámila se stížností posluchače na příjem stanice Radio Čas v Brně, která 
byla adresována na ČTÚ  

10-0-0 
33. 0863(2009): RADIO BONTON a.s./Radio Bonton – in formace o ú činkování 
moderátora v reklam ě – na vědomí 

-  Rada se seznámila s informací, kterou poskytl provozovatel RADIO BONTON a.s., o 
účinkování moderátora v reklamě na programu Radio Bonton 

9-0-0 
34. 0865(2009): RTV CHEB, k.s. / RÁDIO EGRENSIS – r ozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání ve dnech 22. a 26. července 2009, 00:00 
- 24:00 hodin, analýza 

-  Rada vydává provozovateli RTV CHEB, k.s. upozornění na neplnění licenčních 
podmínek, jelikož programové schéma uvedené v licenčních podmínkách není zcela 
totožné s programových schématem, dle kterého vysílal v analyzovaných dnech 22. a 
26. července 2009 od 00:00 do 24:00 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS 

9-0-1 
35. 0810(2009): HELP FILM s.r.o.; programy: NOSTALG IA, FILBOX EXTRA a FILMBOX 
HD; Analýza vysílání programu FILMBOX HD ze 24.kv ětna 2009 od 12:45 do 22:35 
hodin 

-  Rada vydává provozovateli HELP FILM, s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť 
neposkytl vyžádané záznamy pořadů, odvysílaných na programech FILMBOX EXTRA a 
NOSTALGIA, čímž se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb., 



který ukládá povinnost uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po 
dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě ihned ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 
-  Rada shledala, že provozovatel HELP FILM, s.r.o. odvysílal pořady dne 24. května 
2009 v časovém rozmezí od 12:45 do 22:35 hodin na programu FILMBOX HD v 
souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
36. 0845(2009): Barrandov Televizní Studio a.s./Tel evize Barrandov – kontinuální úsek 
vysílání ze dne 23. července 2009 od 17.25 do 22.40 hodin, s po řady Žena zákona (25), 
Prehistorický park (3), Jak bude, Ako som prežil (5 ), Pohřešovaní (5), Profesionálové 
(6) a Hlavní zprávy – analýza záznamu 

-  Rada vydává provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. upozornění na porušení 
licenčních podmínek, neboť vysílání programu Televize Barrandov dne 23. července 
2009 od 17.25 do 22.40 hodin neodpovídalo stanovenému programovému schématu. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě ihned od doručení upozornění. 

9-1-0 
37. 0866(2009): OCT Network s.r.o.; analýza kontinu álního úseku vysílání od 31.5. do 
2.6. 2009 

-  Rada vydává provozovateli OCT Network s.r.o. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, že v období od 31. května do 2. června 2009 byla 
vysílaná podoba programu OCT.TV v rozporu s charakteristikou vysílání, jak je uvedena 
v licenčních podmínkách provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 1 měsíc od 
doručení upozornění. 

10-0-0 
38. 0648(2009): METEOPRESS, spol. s r.o./MeteoTV – kontinuální úseky vysílání ze 7.–
9. června 2009 – analýza záznam ů 

-  Rada vydává provozovateli METEOPRESS, spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím záznamu 
odvysílaných pořadů na programu MeteoTV z časového období 7.–9. června 2009. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě ihned od doručení upozornění. 

10-0-0 
39. 1702(2008): Dopravní kampa ň Nemyslíš-zaplatíš! v televizním vysílání v červenci 
2009 

-  Rada se seznámila s analýzou dopravní kampaně Nemyslíš-zaplatíš! v televizním 
vysílání za měsíc červenec 2009 

10-0-0 
40. 0853(2009): TradeTec, a.s.; Analýza p řevzatého vysílání program ů Viasat Explorer 
a Spice ve dnech 17. a 18.7.2009 (22-23h) a 24. a 2 5.7.2009 (22-01h) 

-  Rada vydává provozovateli převzatého vysílání TradeTec, a.s. upozornění na 
porušení § 32 odst. 3 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v převzatém vysílání 
programu Viasat Explorer dne 17. července 2009 v úseku 21:59-22:44 hodin odvysílal 
pořad Údolí pornografie a pořad Pornografický týden: Pornohvězdy, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, přičemž nebyly 
předcházeny českým slovním upozorněním na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé 
a po celou dobu vysílání nebyly označeny symbolem upozorňujícím na tuto nevhodnost, 
a neboť v převzatém vysílání programu Viasat Explorer dne 18. července 2009 v úseku 
21:59-22:54 hodin odvysílal pořad Údolí pornografie a pořad Pornografický týden: 
Pornohvězdy, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, přičemž nebyly předcházeny českým slovním upozorněním na nevhodnost 
pořadu pro děti a mladistvé a po celou dobu vysílání nebyly označeny symbolem 



upozorňujícím na tuto nevhodnost, a neboť v převzatém vysílání programu Viasat 
Explorer dne 24. července 2009 v úseku 21:59-23:00 hodin odvysílal dva pořady Údolí 
pornografie, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, přičemž nebyly předcházeny českým slovním upozorněním na nevhodnost 
pořadu pro děti a mladistvé a po celou dobu vysílání nebyly označeny symbolem 
upozorňujícím na tuto nevhodnost, a neboť v převzatém vysílání programu Spice dne 
24. až 25. července 2009 v úseku 23:00-00:59 hodin odvysílal pořady, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, přičemž nebyly 
předcházeny českým slovním upozorněním na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé 
a po celou dobu vysílání nebyly označeny symbolem upozorňujícím na tuto nevhodnost, 
a neboť v převzatém vysílání programu Spice dne 25. až 26. července 2009 v úseku 
21:59-00:59 hodin odvysílal pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých, přičemž nebyly předcházeny českým slovním 
upozorněním na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a po celou dobu vysílání 
nebyly označeny symbolem upozorňujícím na tuto nevhodnost, čímž se dopustil 
porušení povinnosti, že provozovatel převzatého vysílání není oprávněn šířit takový 
program, který obsahuje pořady, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých, pokud jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1 
písm. g) a h) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní od 
doručení upozornění. 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli převzatého vysílání TradeTec, a.s. upozornění na 
porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. července 2009 
vysílal program Spice nejpozději od 21:59 hodin, čímž se dopustil porušení časového 
rozsahu převzatého vysílání programu Spice registrovaného pro úsek 22:00-6:00 hodin. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě ihned. 

10-0-0 
41. 0854(2009): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysí lání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 28. července až 16. srpna 2009: CET 21 spol. s r. o./Nova – 
Kriminálka Las Vegas II (4), název epizody Nos, 30. července 2009 v 18:40 hodin; 
Česká televize/ČT1 – pořad Reportéři ČT, reportáž Úředník s milionovou oslavou, 20. 
července 2009 ve 21:35 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – pořad Televizní noviny, 
reportáž Podivné praktiky nebankovní instituce, 4. července 2009 v 19:30 hodin a pořad 
Televizní noviny, reportáž Podivné praktiky firmy Money Broker, 31. července 2009 v 
19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – pořad Studio 6, rubrika s přehledem tisku, bez 
vztahu ke konkrétnímu dni či hodině vysílání; Česká televize/ČT24 – pořad Zprávy, 
reportážní příspěvek o přípravách motocyklové Velké ceny Brna, 16. srpna 2009 v 
11:00 hodin; Česká televize/ČT24 – zpráva o výsledku výzkumu důvěryhodnosti šéfů 
politických stran v textovém zpravodajství, v různých časech 7. a 8. srpna 2009; Česká 
televize/ČT2 – připravovaný cyklus předvolebních Otázek Václava Moravce Speciál; 
Česká televize/ČT1 – pořad Události, reportáž o jednání stran Věci veřejné, SNK–ED a 
Strany svobodných občanů o spojení, 21. června 2009, 19:00 hodin a pořad Události, 
reportáž o spolupráci politických stan TOP 09 a Starostové a nezávislí, 9. července 
2009, 19:00 hodin; Česká televize/programy ČT obecně – vyvážená prezentace 
politických subjektů ve zpravodajství i publicistice České televize bez vztahu ke 
konkrétnímu odvysílanému pořadu; Česká televize/ČT1 – skupina podání k reklamě na 
doplněk stravy Clavin, premiéra 25. července 2009 v 19:39:37 hodin; Různí 
provozovatelé/různé programy – reklama na potravinu pro zvláštní výživu Nutrilon, 
produkt Immunofortis 2_3 (mut 1), premiéra 20. dubna 2009 v 08:09:57 na programu 
Nova, reklama na kosmetiku Glaxosmithkline, produkt Lactacyd Femina řada dámské 
intimní kosmetiky, mutace 1, premiéra 5. května 2009 ve 20:09:25 hodin na programu 
Nova a reklama na kosmetiku Schwarzkopf, produkt Activ M Dr. Hoting_Men, mutace 3, 
premiéra 14. července 2009 ve 21:18:37 hodin na programu Nova; FTV Prima 



s.r.o./Prima televize – reportáž z předvolební akce na webu politické strany bez přesné 
specifikace; CET 21 spol. s r. o./Nova – způsob identifikace programu Nova v 
programovém průvodci, bez specifikace dne nebo času; Regionální televize DAKR, 
s.r.o./DAKR – vysílání regionálního programu DAKR v oblasti Mostu, bez specifikace 
konkrétního dne nebo času. 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Kriminálka Las Vegas II (4), s názvem epizody Nos, dne 30. července 2009 v 
18:40 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v 
době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

6-2-2 
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro      
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Reportéři ČT, resp. reportáže Úředník s milionovou oslavou, dne 20. července 2009 ve 
21:35 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 

 
7-0-3 

42. 2009/757/vhu/VIK: Vitvarová Kv ětoslava; TV Šeberov/zm ěna LP/zm ěna programové 
skladby a vysílacího schématu 

-  Rada vydává provozovateli Vitvarová Květoslava souhlas ke změně licenčních 
podmínek, resp. programové skladby a vysílacího schématu, programu TV ŠEBEROV v 
souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
43. 2009/1698/had/WAL: WALMARK a.s.; Spektrum Imuna ctiv/mut 
9/20.10.2008/14:09:05/Nova - nez řetelný text DS 

-  Rada zastavuje se společností Walmark a.s., správní řízení vedené pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého má být reklama na doplněk 
stravy doplněna zřetelným textem "doplněk stravy", k němuž mělo dojít odvysíláním 
reklamy na produkt Spektrum Imunactiv (mutace 9), premiérově vysílané dne 20. října 
2008 ve 14:09:05 hod. na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

10-0-0 
44. 2009/149/had/Gre: Grey London- produkt Parodont ax - možné porušení § 2 odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb.- zpracovatel-po vyjád ření 

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

10-0-0 
45. 2009/352/LEM: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/GS Dormian/mut 2/7.11.2008/20:59:31 - 
sponzor po řadu 

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že označení 
sponzora GS, produkt Dormian (sponzor pořadu, mutace 2) s premiérou dne 27. 
listopadu 2008, 20:59:31 hodin na programu ČT 1, bylo neoddělenou reklamou. 



Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  

9-0-1 
46. 2008/368/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Bramac/2 5.2.2008/17:25 - sponzorský vzkaz 
- neodd ělená reklama - k novému rozhodnutí 

-  Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 80 000 ,- Kč za 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
neoddělené reklamy Bramac dne 25. února 2008 v 17:28 hod. time code 1:21:11 - 
1:21:21 na programu Nova. Současně Rada ukládá v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1000 Kč  

10-0-0 
47. 2009/556/SUM/FTV: FTV Prima spol. s r.o./Prima televize – správní řízení pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zák. č. 231/2001 Sb. (identifikace sponzora), sponzorský vzkaz, 
odvysílaný dne 21. ledna 2009 ve 21:15 hodin na pro gramu Prima televize – po 
vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, FTV Prima spol. s r.o., správní řízení vedené z 
moci úřední pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Top star magazín dne 21. ledna 2009 ve 21:15 hodin na programu Prima 
televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení  

9-0-1 
48. 2009/593/SUM/CES: Československá filmová spole čnost, s.r.o.; CS Film - 
neposkytnutí údaj ů o pln ění evropských kvót/2008 - po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli, Československá filmová společnost, s.r.o., pokutu ve výši 
5 000,- Kč, neboť neposkytl Radě údaje potřebné pro účely kontroly podílu evropské 
tvorby a nezávislé evropské tvorby ve vysílání programu CS Film v roce 2008, a tím se 
dopustil porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. 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  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o. upozornění na 
porušení § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve vysílání programu CS Film v 
roce 2008 nezajistil, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění 
neuplynulo více než 5 let, alespoň 10 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 1 měsíc od 
doručení upozornění. 

10-0-0 
49. 2009/594/SUM/CES: Československá filmová spole čnost, s.r.o.; CS mini - 
neposkytnutí údaj ů o pln ění evropských kvót/2008 - po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli, Československá filmová společnost, s.r.o., pokutu ve výši 
5 000,- Kč, neboť neposkytl Radě údaje potřebné pro účely kontroly podílu evropské 
tvorby a nezávislé evropské tvorby ve vysílání programu CS mini v roce 2008, a tím se 
dopustil porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. Současně 
Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o. upozornění na 
porušení licenčních podmínek, resp. nedodržení licenční podmínky, která ukládá 
povinnost, aby podíl vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání současné tvorby, 
na vysílacím čase vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, 



činil minimálně 95 %, tím, že na programu CS mini v roce 2008 byl podíl těchto děl 
nulový. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 1 měsíc od doručení upozornění.  

10-0-0 
50. 2009/595/SUM/SAT: SAT Plus, s.r.o.; FUN 1 - nep oskytnutí údaj ů o pln ění evropský 
kvót/2008 - po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli, SAT Plus, s.r.o., pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť 
neposkytl Radě údaje potřebné pro účely kontroly podílu evropské tvorby a nezávislé 
evropské tvorby ve vysílání programu FUN 1 v roce 2008, a tím se dopustil porušení § 
47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. 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  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění na porušení § 43 odst 1 a § 
44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve vysílání programu FUN 1 v roce 2008 
nevyhradil pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10 % celkového 
vysílacího času a rovněž nezajistil, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro 
vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž 
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, alespoň 10%. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 1 měsíc od doručení upozornění. 

10-0-0 
51. 2008/1526/BUR/FTV: FTV Prima, spol. s r. o./Pri ma televize – Zprávy TV Prima, 
reportáž o sebevražedném pokusu dívky v Kladn ě; 21. října 2008/18:55, správní řízení 
zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – po 
NÚJ k rozhodnutí 

-  Rada vydává provozovateli, FTV Prima, spol. s r. o., upozornění na porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive 
reportáží o sebevražedném pokusu dívky v Kladně, dne 21. října 2008 od 18:55 hodin 
na programu Prima televize porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě ihned ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 
52. 2009/697/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Hřišt ě 7/10.5.2009/08:44-08:52 - možnost 
ohrožení vývoje d ětí, po vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Hřiště 7, rubriky Gender, dne 10. května 2009 od 7.30 hodin na programu ČT1 , 
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení 

8-0-2 
53. 2008/404/mac/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Sběratelé kostí/4.2.2008/15:45 - 
100 000Kč - k novému rozhodnutí 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000 ,-Kč, neboť 
v pořadu Sběratelé kostí dne 4. února 2008 v čase od 15.45 hodin na programu Prima 
televize odvysílal šokující drastické záběry mrtvol a částí lidských těl způsobilých 
traumatizovat dětské diváky, čímž se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., který ukládá povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22.00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1.000,-Kč 

7-2-0 



54. 2009/680/SUM/KKO: Kabelová televize Kop řivnice, s.r.o.; TKR Bzenec/22.-24.3.2009 
- chyb ějící logo - vyjád ření k upozorn ění 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., k 
vydanému upozornění ve věci chybějícího označení programu (loga) ve vysílání TKR 
Bzenec ve dnech 22.-24.3.2009  

10-0-0 
55. 2009/732/had/TOT: TOTALPRESS, s.r.o.; Public TV /Budoucí držitelé 
Oscarů/23.3.2009/20:45-reakce na ud ělení upozorn ění 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Totalpress s.r.o. k vydanému 
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) a § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť do vysílání programu PUBLIC TV dne 23. března 2009 od 20:45 hodin 
zařadil pořad Budoucí držitelé Oscarů, který obsahoval vulgarismy a nadávky a 
současně sekvence pořadu, které mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých. 

10-0-0 
56. 2009/382/FOL/SHO: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.;  SATTURN 
HOLEŠOV/(všechny licencované infokanály)/22.-24.3.2 009 - kontrola provozovatele 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. na 
vydání upozornění na porušení zákona a licenčních podmínek  

10-0-0 
57. 2009/620/SUM/KTCZ: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.;  OIK TV/23.3.2009/18:00 - 
porušení LP/programové skladby - vyjád ření provozovatele k upozorn ění na porušení 
zákona 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. k 
vydanému upozornění ve věci porušení licenčních podmínek, respektive programové 
skladby, kterého se provozovatel dopustil tím, že na programu OIK TV v lokalitách 
Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Třebovice a Přívrat nebyla dne 23. března 2009 od 
18.00 hod. zařazena premiéra dokumentárního filmu nebo magazínu, v případě lokalit 
Třebovice a Přívrat možno i zpravodajského pořadu, jak vyžadují licenční podmínky. 

10-0-0 
58. 2006/244/kov/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
406/2007: 2006/244/kov/WAL - Prostenal/mut 8/ ČT2/Nova/Prima/2005 - zadavatel - 100 
000Kč; 2006/243/kov/WAL - Prostenal/mut 7/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č; 
2006/245/kov/WAL - Prostenal/mut 9/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j.9059/07 - 2006/244/kov/WAL, č.j. 9061/07 - 2006/243/kov/WAL, č.j. 
9058/07 - 2006/245/kov/WAL 

10-0-0 
59. 2006/449/had/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
391/2007: 2006/449/had/WAL - Varixinal/mut 9/duben- květen 2006/Nova/Prima - 
zadavatel - 100 000K č; 2006/566/had/WAL - Varixinal/mut 10/duben-kv ěten 
2006/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č; 2006/455/had/WAL - Prostenal/mut 
10/ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j.8942/07 - 2006/449/had/WAL, č.j. 8940/07 - 2006/566/had/WAL, 
č.j. 9060/07 - 2006/455/had/WAL 

10-0-0 



60. 2006/571/had/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
410/2007 - 2006/571/had/WAL - Prostenal/mut 11/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 
000Kč 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j. 9062/07 - 2006/571/had/WAL/9 Ca 410/2007 

10-0-0 
61. 2006/572/had/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
402/2007: 2006/572/had/WAL/Prostenal/mut 12/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 
000Kč; 2006/573/had/WAL/Prostenal/mut 13/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j.9063/07 - 2006/572/has/WAL a č.j. 9064/07 - 2006/573/had/WAL 

10-0-0 
62. 2006/594/had/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
405/2007: 2006/594/had/WAL - Proenzi 3/mut 23/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 
000Kč, 2006/591/had/WAL - Proenzi 3/mut 20/ ČT2/Nova/Prima - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j. 8936/07 - 2006/594/had/WAL, č.j. 8928/07 - 2006/591/had/WAL 

11-0-0 
63. 2006/595/had/WAL: WALMARK a.s. - informace o ro zsudku MS v Praze; 9 Ca 
399/2007: 2006/595/had/WAL - Proenzi 3/mut 24/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 
000Kč; 2006/592/had/WAL - Proenzi 3/mut 21/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č; 
2006/593/had/WAL - Proenzi 3/mut 22/ ČT2/Nova/Prima - zadavatel - 100 000K č; 
2006/452/had/WAL - Proenzi 3/mut 19/Nova/Prima - za davatel - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí informaci o rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla 
zamítnuta žaloba společnosti WALMARK a.s., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, č.j.8939/07 - 2006/595/had/WAL, č.j. 8926/07 - 2006/592/had/WAL, 
č.j. 8934/07 - 2006/593/had/WAL, č.j. 8930/07 - 2006/452/had/WAL 

10-0-0 
64. 2008/616/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/radary v okolí 
Chlumce nad Cidlinou/28.3.2008/19:30 - 50 000 K č 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2009, č. j. 10 
Ca 128/2009-40, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty 
ve výši 50 000 Kč,- ve věci pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o radarech v okolí 
Chlumce nad Cidlinou, ze dne 28. března 2008 od 19:30 hodin na programu Nova, 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti 

10-0-0 
65. 2006/249/kov/COM: Comtech/Prostenal/mut 7,8,9,1 0,11,12,13/duben-kv ěten 
2006/ČT2/Nova/Prima - zpracovatel - 7x 100 000K č - informace o rozsudcích 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2009, č. j. 
5 As 73/2008-117, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 
2008, č.j. 6 Ca 332/2007-82 

11-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2009, č. 
j. 6 Ca 332/2007-129, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. 
2006/249/kov/COM, 2006/250/kov/COM, 2006/251/kov/COM, 2006/457/had/COM, 
2006/568/had/COM, 2006/569/had/COM a 2006/570/had/COM 



11-0-0 
-  Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze 
ze dne 29. června 2009, č. j. 6 Ca 332/2007-129 

11-0-0 
66. 2008/181/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank Hypotéky/mut 
12/4.12.2007/22:19:29 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č; po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 11 Ca 434/2008, 
kterým se zrušují rozhodnutí Rady ve věci správních řízení sp .zn. 2008/177-184,495 – 
500,711-712,356/vav/FTV, vedených Radou za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se účastník dopustil odvysíláním reklam, označených jako 
sponzor reklamní znělky na programu Prima televize 

11-0-0 
-  Rada souhlasí s podanou kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 14. 7. 2009, č. j. 11 Ca 434/2008, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady sp. zn.: 
2008/177-184,495 – 500,711 -- 712,356/vav/FTV, jimiž byla FTV Prima, spol. s r.o. 
uložena pokuta pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustila odvysíláním reklam, označených jako sponzor reklamní znělky na programu 
Prima televize 

11-0-0 
67. 1581(2008): APKT - Asociace provozovatel ů kabelových a telekomunika čních sítí v 
ČR; Informace o stanovisku Asociace provozovatel ů kabelových a telekomunika čních 
sítí k postupu Rady ve v ěci odvysílání násilné pornografické scény na progra mu 
Hustler TV 

-  Rada se seznámila se sdělením APKT ve věci odvysílání násilné pornografické scény 
na programu Hustler TV dne 28. 8. 2008 

11-0-0 
68. 0843(2009): výsledky Radioprojektu 1.+2.Q 2009 

-  Rada se seznámila s výsledky RADIO PROJEKTU za období 1.+2.Q 2009 
11-0-0 

69. 0816(2009): IBC Amsterdam 
-  Rada bere na vědomí informaci o mediálních akcích IBC a Pilat Media v Amsterdamu  

8-0-0 
70. 2008/865/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/PER SIL Sensitiv/mut 1-5 - sponzor 
pořadu - SPOJENÍ 2008/426-430 + 5x 50 000K č 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2009 - 81 
ze dne 31. července 2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2009, č. j. 6 
Ca 333/2008-46 

10-0-0 
-  Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/426-430/HOL/CET vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb  

11-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli CET 21, spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Persil produkt sensitive (mutace 1) dne 17. ledna 2008 
od 20:11:53 na programu Nova porušil ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč  

11-0-0 



-  Rada uděluje provozovateli CET 21, spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Persil produkt sensitive (mutace 2) dne 17. ledna 2008 
od 20:29:26 na programu Nova porušil ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč  

10-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli CET 21, spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Persil produkt sensitive (mutace 3) dne 17. ledna 2008 
od 20:35:04 na programu Nova porušil ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč  

11-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli CET 21, spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Persil produkt sensitive (mutace 4) dne 17. ledna 2008 
od 21:18:25 na programu Nova porušil ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč  

11-0-0 
-  Rada uděluje provozovateli CET 21, spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,-Kč, neboť 
odvysíláním označení sponzora Persil produkt sensitive (mutace 5) dne 31. ledna 2008 
od 20:27:38 na programu Nova porušil ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 

11-0-0 
71. 2008/28/kup/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/w.alza.cz - sponzor po časí - SPOJENÍ 
2007/795+796 - 2x 50 000Kč-po rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím NSS č. j. 7 As 68/2008 - 56 ze dne 16. července 
2009, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12.8.2008, č.j. 8 Ca 
138/2008 – 31 a odmítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady, jímž byla 
uložena pokuta ve výši celkem 100 000 Kč za odvysílání neoddělení reklamy 
www.alza.cz (mutace 1) dne 3. 9. 2007 od 6:07 a od 6:27 hodin na programu ČT 1. 

11-0-0 
72. 2009/841/kuc/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. -  převzaté vysílání prost řednictvím 
pozemních vysíla čů - změna programové nabídky - p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., dle § 29 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový 
převzatý český televizní program: „O“ 

9-0-0 
73. 2008/662/had/OGI: OGILVY ONE, a.s. ; Ibalgin 40 0/gel, krém, tablety/mut 
3/18.2.2008/07:38:39/Nova - nez řetelnost textu výzvy k pro čtení p říbalové informaci - 
zpracovatel - 400 000K č-po rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 80/2009, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/332/08, jímž byla udělena pokuta ve výši 400 000,- Kč 
společnosti OGILVY ONE, a. s., neboť zadáním reklamy na produkt Ibalgin (mutace 3) 
se dopustila porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. 

11-0-0 



-  Rada uděluje společnosti OGILVY ONE, a.s. pokutu ve výši 400 000,-Kč , neboť 
zpracováním reklamy na produkt Ibalgin (mutace 3), premiérově vysílané dne 18. února 
2008 07:38:39 hodin na programu Nova, reprízované opakovaně na ČT1, ČT2, Nova a 
Prima televize do 16. března 2008, se dopustila porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb., které ukládá povinnost, aby reklama na humánní léčivé přípravky, 
zaměřená na širokou veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení 
příbalové informace. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
ověřovatel:  


