
Zápis z 15. zasedání, konaného dne 8. 9. 2009  

Přítomni: Šenkýř, Gomba, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Ondrová, Krejčí, Kalistová, 
Bouška, Foltán, Bezouška, Macková 
Omluveni:  
Ověřovatel: Bartoš 
 
 
1. Schválení programu 15. zasedání 

-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
10-0-0 

2. 0174(2009): protokol o hlasování - d ůkaz shlédnutím obrazov ě-zvukového záznamu 
-  Rada se seznámila s rozborem dokazování ohledáním (shlédnutím nebo poslechem 
záznamu), pro vnitřní potřebu a s navrženým postupem 

11-0-0 
3. 2008/1061/zab: Veřejné slyšení v řízení o ud ělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání ší řeného prost řednictvím pozemních vysíla čů s využitím 
kmito čtové sít ě se soubory technických parametr ů Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W, 
Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Žele zná Ruda 105,6 MHz / 25 W, 
konané dne 8. zá ří 2009 od 13.30 - 15.15  
 
4. 2009/626/FIA: Veřejné slyšení v řízení o ud ělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání ší řeného prost řednictvím pozemních vysíla čů – Mokrá – Horákov 89,2 MHz / 5 
W, konané dne 8. zá ří 2009 v 15.30 hodin 

-  Rada uděluje Krpenský František Ing. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 
Mokrá – Horákov 89,2 MHz / 5 W pro program Radio R na dobu 8 let  

11-0-0 
5. 2009/896/KOZ/CCE: CCE Spektrum Holdco s.r.o.; Žá dost o ud ělení licence k 
provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice - program 
Spektrum. Ústní jednání dne 8 zá ří 2009 v 15:50 hod. 

-  Rada uděluje společnosti CCE Spektrum Holdco s.r.o., IČ:28437322, se sídlem Praha 
3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, licenci k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím družice; název (označení) programu: Spektrum; územní rozsah vysílání: 
Česká republika, Slovenská republika a Maďarská republika  

11-0-0 
6. 2009/902/zem/CET: CET 21 spol. s r.o.;, I Č 45800456 - řízení o ud ělení licence k 
televiznímu vysílání programu MTV sí řeného prost řednictvím družice - ústní jednání - 
8. září 2009, 16:10 h 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: MTV; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská 
republika 

11-0-0 
7. 2009/762/zab/V p: V plus P s.r.o. / Rock Rádio P rácheň - rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů - žádost o ud ělení transforma ční licence  

-  Rada uděluje společnosti V plus P s.r.o. transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných 



ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. pro 
program Rock Rádio Prácheň na kmitočtech České Budějovice 97,3 MHz/0,2 kW, Písek 
89,0 MHz/1 kW, Příbram 99,5 MHz/0,4 kW a Tábor 92,1 MHz/0,1 kW na dobu do 10. 
října 2025 

10-2-0 
8. 2009/821/DOL/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / Country  radio; rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO, s.r.o. / Country radio souhlas se 
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Brno 98,1 MHz/1 kW z důvodu nenaplnění kriteria přínosu programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by 
mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, ve smyslu § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb.  

11-1-0 
9. 0931(2009): Volné zkoordinované VKV kmito čty 
 
10. 2009/690/WED/BON: RADIO BONTON a.s. / Radio Bon ton; rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli RADIO BONTON, a.s. / Radio Bonton souhlas se 
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Liberec 99,7 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ. 

11-1-0 
11. 2009/784/zab/STU: Rádio Student, s.r.o. / Free Rádio - rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím vysíla čů - převod obchodního podílu ve spole čnosti a s tím 
související zm ěna způsobu rozd ělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých 
spole čníků a výše jejich obchodních podíl ů – neudělení souhlasu 

-  Rada neuděluje provozovateli Rádio Student, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající v převodu 12,5% uvolněného obchodního podílu ve společnosti, a s tím 
související změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a 
výše jejich obchodních podílů, neboť žádost je v rozporu s § 21 odst. 6, věta poslední, 
zákona č. 231/2001 Sb 

12-0-0 
 

12. 2009/374/KOZ/Reg: Regionální televize DAKR, s.r .o.; televizní vysílání 
prost řednictvím vysíla čů - žádost o ukon čení vysílání ke dni 28. zá ří 2009 - podmín ěná 
souhlasem s rozší řením územního rozsahu vysílání TV LYRA s.r.o. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Regionální televize DAKR, s.r.o. o 
tom, že ke dni 28. září 2009 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., zanikne licence k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu R1 
DAKR, vydaná na základě rozhodnutí č.Ru/141/94 ze dne 16. listopadu 1994, pokud 
Rada do 28. září 2009 udělí předchozí souhlas se změnou souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání společnosti TV LYRA s.r.o. 

 
12-0-0 

 



13. 2009/799/KOZ/TVL: TV LYRA s.r.o.; televizní vys ílání prost řednictvím vysíla čů - 
Žádost o souhlas se zm ěnou souboru technických parametr ů a územního rozsahu 
vysílání programu R1 LYRA 

-  Rada neuděluje provozovateli TV LYRA s.r.o., IČ: 43225292, předchozí souhlas ke 
změně územního rozsahu vysílání programu R1 LYRA dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření souboru technických parametrů analogového 
vysílání, a to přidělením kmitočtů Chomutov 42. k/0,050 kW, Litoměřice 59. k/0,100 kW, 
Most 47. k/0,008 kW, Teplice 43. k/0,050 kW, Žatec 44. k/0,040 kW, s účinností od 29. 
září 2009 

11-1-0 
14. 0914(2009): Česká programová spole čnost spol. s r.o.; / Spektrum - televizní 
vysílání prost řednictvím družice - oznámení o zániku platnosti lic ence v d ůsledku 
zániku spole čnosti fúzí 

-  Rada se seznámila s informací, že provozovateli Česká programová společnost spol. 
s.r.o., IČ: 61509469, zanikne ke dni zápisu fúze se společností CCE Spektrum Holdco 
s.r.o. do obchodního rejstříku dle § 24 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., licence k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice programu Spektrum, vydaná 
na základě rozhodnutí č.Ru/265/02 ze dne 5. listopadu 2002, a vydává o této skutenosti 
osvědčení 

11-0-1 
15. 2009/789/zem/PLA: PLAY MEDIA s.r.o.; televizní vysílání ší řené prost řednictvím 
družice - řízení o odn ětí licence z d ůvodu nezahájení vysílání do 360 dn ů po nabytí 
právní moci rozhodnutí o ud ělení licence u televizního vysílání 

-  Rada odnímá provozovateli PLAY MEDIA s.r.o. dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. licenci spis. zn.: 2007/874/zem/PLM ze dne 8. ledna 2008, č.j. 
zem/442/08, k provozování televizního vysílání programu PLAY TV prostřednictvím 
družice, neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení licence, a současně Rada ukládá společnosti PLAY 
MEDIA s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení 
ve výši 1 000,- Kč 

12-0-0 
16. 2009/886/FIA/Car: Carolinas corporation, a.s./ Fashion TV – televizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů – změna licence – p ředchozí souhlas 

-  Rada vyslovuje souhlas se změnou licenčních podmínek - rozšíření vysílání 
prostřednictvím družice s územním pokrytím Česká republika a Slovenská republika  

12-0-0 
17. 2009/934/zab/WEB: WebVALC spol. s r.o. - rozhla sové vysílání prost řednictvím 
kabelových systému a družice - p řevod obchodního podílu na t řetí osoby a s tím 
související zm ěny vklad ů jednotlivých spole čníků, výše jejich obchodních podíl ů, 
způsobu rozd ělení hlasovacích práv a seznamu spole čníků - zastavení řízení 

-  Rada zastavuje s provozovatelem WebVALC spol. s r.o. správní řízení podle § 66 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. ve věci převodu obchodního podílu na třetí 
osoby a s tím související změny vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních 
podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu společníků, jelikož žádost je 
zjevně právně nepřípustná 

12-0-0 
18. 2009/904/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. - p řevzaté rozhlasové vysílání 
prost řednictvím družice 

-  Rada registruje společnost BROADCAST MEDIA s.r.o. IČ: 261 45 430, jako 
provozovatele převzatého rozhlasového vysílání prostřednictvím družice; územní 
rozsah vysílání Česká republika; programová nabídka: rozhlasový program Radio Beat 



12-0-0 
19. 2009/903/sve/czr: Media Vision s.r.o. - p řevzaté vysílání prost řednictvím družice - 
změna programové nabídky - p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Media Vision s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Sport2, HBO 2, Cinemax, CS Film, CS mini, SPORT 5, LEO 
TV (22:00 – 06:00 h), Prima televize, Prima COOL, Televize Barrandov; zahraniční: 
National Geographic Channel – Poland, NAT GEO WILD, Jetix, Animal Planet. 

11-0-0 
20. 2009/924/zem/SEL: SELF servis, spol. s r.o.; p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky a 
územního rozsahu vysílání 

-  Rada registruje provozovateli SELF servis, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky, spočívající v registraci nových 
převzatých televizních programů: české: FILMBOX HD, Prima COOL, SPORT2, 
Televize Barrandov; zahraniční: bebe tv HD, Discovery World (Europe), Investigation 
Discovery (Europe), Discovery HD Europe, Luxe.tv,The History Channel UK – HD, 
VOOM HD, Travel Channel, Private Spice (s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 
h), Playboy TV (s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h), Sky News, Nat Geo Wild 
(Europe), NAT GEO MUSIC; a územního rozsahu převzatého vysílání, spočívající v 
jeho rozšíření o katastrální území: Bystřice nad Pernštejnem 616958, Město Žďár 
795232, Nové Město na Moravě 706418, Mladá Boleslav 602124, Kosmonosy 669857, 
Luštěnice 689106, Milovice nad Labem 695190, Písková Lhota 720968, Dobšice u 
Znojma 628123, Kuchařovice 676951, Mramotice 700100, Nový Šaldorf 707988, 
Oblekovice 708615, Přímětice 736121, Sedlešovice 707996, Suchohrdly u Znojma 
759228, Znojmo-Hradiště 793426, Znojmo-Louka 793574, Znojmo-město 793418  

10-0-2 
21. 2009/926/sve/KKO: Kabelová televize Kop řivnice, s.r.o. - p řevzaté vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky - p ředchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. dle § 29 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o nové převzaté televizní programy české: Televize Barrandov, Sport 5, Prima 
COOL, R 1, RTA, Z1, TV 7, FILM BOX HD, FILMBOX FAMILY, ETHNIC TV, MTV 
Adria, CS mini, LOKAL TV PLUS, TV TELKA, HD+, SPORT2, NOSTALGIA MUSICA, 
REVOLUTION TV, LADY BOX, ACTION BOX, PLAY TV, FILMBOX EXTRA, MUZIKA 
CS, KINO CS, DOKU CS; televizní programy zahraniční: Playboy TV (23:00 – 05:00 h), 
Adult Channel (23:00 – 05:00 h), Private Spice (23:00 – 05:00 h), Spice (23:00 – 05:00 
h), Discovery HD Europe, Investigation Discovery (Europe), Nat Geo Wild, NAT GEO 
MUSIC, Baby TV, Travel Channel, The History Channel HD – Europe, The History 
Channel (Europe), TVP Info, STV 3, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, DOKU 
KLUB, TV DOMA, JOJ PLUS; rozhlasové programy zahraniční: SRo 7 Klasika, SRo 8 
Litera 

10-0-0 
22. 2009/855/zem: NOEL, s.r.o.; p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových systém ů 
- žádost o zrušení registrace v rozsahu obce Sokoln ice - zastavení řízení 

-  Rada zastavuje dle § 66 odst. 1, písm. a) zákona 500/2004 Sb., správního řádu, 
řízení s provozovatelem NOEL, s.r.o. ve věci žádosti o zrušení registrace v rozsahu 
kabelového systému v lokalitě Sokolnice, neboť provozovatel vzal svou žádost zpět  

12-0-0 
23. 0899(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání, 15. zasedání 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 



11-0-0 
24. 0917(2009): Usnesení Ústavního soudu o ústavní stížnosti spole čnosti FTV Prima, 
spol. s r.o. ve v ěci neud ělení souhlasu souhlasu ke zm ěně licen čních podmínek - 
informace 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 4. srpna 2009, č. IV ÚS 
1697/09, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost společnosti FTV Prima, spol. s r.o. proti 
rozsudkům Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 As 17/2008-140, ze dne 25. března 
2009, a Městského soudu v Praze , č.j. 7 Ca 82/2007-78, ze dne 12. prosince 2007 a 
proti výroku II. rozhodnutí Rady ze dne 10. ledna 2007, sp.zn. 2006/1025/bar/FTV, ve 
věci neudělení souhlasu ke změně licenčních podmínek 

12-0-0 
25. 0928(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ 

-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ 
12-0-0 

26. 0936(2009): Provozovatelé rozhlasového vysílání  prost řednictvím pozemních 
vysíla čů - termíny pro podání transforma ční licence 

-  Rada se seznámila s informací o termínech k podání žádosti o udělení transformační 
licence provozovatelů rozhlasového vysílání  

12-0-0 
27. 2009/814/mis/ORI: ORION s.r.o.; Hitrádio Orion/ (Ru/93/99) - změna licen čních 
podmínek 

-  Rada vydává provozovateli Orion, spol. s r.o., souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programové skladby 

11-0-0 
28. 2009/815/mis/RAD: RADIO MOST, spol. s r.o.; Hit rádio FM Most/(Ru/103/01) - zm ěna 
licen čních podmínek 

-  Rada vydává provozovateli Radio Most, s.r.o., souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odt. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně programového schématu 

10-0-0 
29. 2009/813/mis/Nor: North Music s.r.o.; Hitrádio FM Labe/zm ěna LP/(Ru/121/02)/- 
změna licen čních podmínek 

-  Rada nevydává provozovateli North Music, s.r.o., souhlas se změnou licenčních 
podmínek dle § 21 odst. 1, písm d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zrušení 
odpojovaného programu na kmitočtu 99,6 MHz Most a ve změně programové skladby 

11-0-0 
30. 2009/939/CUN/Nor: North Music s.r.o.; žádost o změnu LP - název programu a 
změna zpravodajství 

-  Rada uděluje provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně skutečností 
obsažených v žádosti o licenci, v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb, spočívající ve změně názvu programu a úpravy počtu zpravodajských 
relací 

12-0-0 
31. 2009/940/CUN/JBO: JUKE BOX, spol. s r.o.; up řesnění hudebního formátu na 
kmito čtu Třinec - Godula 89,5 MHz 

-  Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas se změnou licence k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Čas podle 
§ 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.spočívající ve změně licenčních podmínek 



vysílání z kmitočtu Třinec Godula 89,5 MHz (vysílací okruh Radio Čas - Rock), a to v 
jejich doplnění konkrétním zpřesněním a lepším vymezením hudebního formátu 
zvýrazněním podílu hudebních složek rock, folkrock aspřízněné žánry 

12-0-0 
32. 2009/925/VAL/LON: LONDA spol. s r.o./RÁDIO IMPU LS - rozhlasové vysílání ší řené 
prost řednictvím pozemních vysíla čů – Zprávy vysílané dne 16. srpna 2009 v čase 
15:00 hodin - analýza  

-  Rada vydává provozovateli LONDA spol. s r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 16. srpna 2009 v čase 15:02:30 hodin ve 
zpravodajství na programu RÁDIO IMPULS odvysílal skrytou reklamu na kemp Jiskra v 
Libereckém kraji 

11-0-1 
33. 0897(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; R1/14.8.20 09/06.00-11.00 hod. - analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal pořady dne 14. srpna 
2009 od 6.00 do 11.00 hodin na programu R1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a 
licenčními podmínkami 

12-0-0 
34. 0901(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza up outávky na po řad Nejúžasn ější 
videa sv ěta, Prima Cool, 17.8.2009, 19:24 h 

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima s.r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
upoutávky na pořad Nejúžasnější videa světa dne 17. srpna 2009 v 19:24 hodin na 
programu Prima Cool 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. 

7-3-2 
35. 0852(2009): ČESKÁ TELEVIZE; reklamní spoty v teleshoppingu Nákup  extra - 
červen 2009 

-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Citroen (134) s 
premiérou vysílání dne 3. června 2009 ve 21:33:15 hod. na programu ČT2 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

9-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Citroen (139) s 
premiérou vysílání dne 4. června 2009 ve 20:58:37 hod. na programu ČT2 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (175) 
s premiérou vysílání dne 22. června 2009 v 19:35:48 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (185) 
s premiérou vysílání dne 29. června 2009 v 19:36:04 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot O2 (171) s 



premiérou vysílání dne 20. června 2009 v 18:40:14 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Peugeot 3008 
(128) s premiérou vysílání dne 1. června 2009 ve 23:09:45 hod. na programu ČT2 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Renault (131) s 
premiérou vysílání dne 3. června 2009 v 18:25:24 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (124) s 
premiérou vysílání dne 1. června 2009 v 19:36:37 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (136) s 
premiérou vysílání dne 4. června 2009 v 19:36:22 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (145) s 
premiérou vysílání dne 8. června 2009 v 19:36:25 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (150) s 
premiérou vysílání dne 11. června 2009 v 19:35:58 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (161) s 
premiérou vysílání dne 15. června 2009 v 19:35:30 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (181) s 
premiérou vysílání dne 29. června 2009 v 19:36:04 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Vodafone (127) s 
premiérou vysílání dne 1. června 2009 ve 20:54:52 hod. na programu ČT2 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Vodafone (146) s 



premiérou vysílání dne 8. června 2009 ve 20:53:02 hod. na programu ČT2 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
36. 0890(2009): ČESKÁ TELEVIZE; reklamní spoty v teleshoopingu Nákup  extra - 
červenec 2009 

-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Altermed Wartner 
bradavičník (188) s premiérou vysílání dne 1. července 2009 ve 12:30:10 hod. na 
programu ČT1 nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém 
bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Altermed Paranit 
(197) s premiérou vysílání dne 8. července 2009 ve 12:30:04 hod. na programu ČT1 
nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup 
extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Citroen (189) s 
premiérou vysílání dne 1. července 2009 ve 22:07:45 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Citroen (191) s 
premiérou vysílání dne 2. července 2009 ve 22:30:34 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (193) 
s premiérou vysílání dne 6. července 2009 v 19:35:39 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (202) 
s premiérou vysílání dne 13. července 2009 v 19:36:21 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (214) 
s premiérou vysílání dne 20. července 2009 v 19:35:50 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Euromiliony (224) 
s premiérou vysílání dne 27. července 2009 v 19:36:24 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Housův Mlýn (222) 



s premiérou vysílání dne 25. července 2009 ve 23:56:37 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (190) s 
premiérou vysílání dne 2. července 2009 v 19:36:22 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (199) s 
premiérou vysílání dne 10. července 2009 v 19:35:26 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (208) s 
premiérou vysílání dne 17. července 2009 v 19:36:16 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (219) s 
premiérou vysílání dne 24. července 2009 v 19:35:36 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Sportka (225) s 
premiérou vysílání dne 31. července 2009 v 19:36:03 hod. na programu ČT1 nebyl jako 
reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Superbike World 
(216) s premiérou vysílání dne 21. července 2009 ve 21:37:46 hod. na programu ČT1 
nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup 
extra  

11-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Vodafaone (211) s 
premiérou vysílání dne 18. července 2009 ve 23:49:35 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že reklamní spot Vodafaone (218) s 
premiérou vysílání dne 23. července 2009 ve 22:35:58 hod. na programu ČT1 nebyl 
jako reklama rozeznatelný, jelikož byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra  

12-0-0 
37. 0909(2009): Různí provozovatelé/P řehled podání ohledn ě televizního a 
rozhlasového vysílání s návrhy dalšího postupu pro zasedání 15/2009 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 21. července - 2. září 2009: CET 21-Nova Cinema - film Dům 
duchů, 27.8.2009 od 20 hodin; Eurosport S.A.-Eurosport-výrok komentátora o Němcích 
při přenosu z MS v atletice, 22.8.2009; CET 21-Nova - film Špetné zprávy pro medvědy, 



29.8.209 od 14:05 hodin; Obecná stížnost ohledně informování o politických stranách v 
TV a rozhlasu; ČT - stížnost na neodvysílání dokumentu Sedm statečných; ČT - 
stížnosti ve věci upozorňování na stránku pořadu OVM na Facebooku; ČT- stížnost na 
výrok J. Paroubka o Jedličkově ústavu v ranním vysílání na ČT1; CET 21- seriál Dva a 
půl chlapa-díl z 25.8.2009; ČT- výzva k zásahu Rady ve prospěch rovného přístupu 
politických subjektů do předvolebního tv vysílání; ČT - výroky komentátorů při přenosu z 
MS v atletice; ČT - stížnost na nepřesné informace v reportáži o srpnu 1968-Události v 
regionech-21.8.2009  

11-0-0 
-  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 Dům duchů dne 27. srpna 2009 od 20:00 hodin na programu Nova Cinema se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 do 22:00 hodin pořady, 
které by mohly ohrozit mravní nebo psychický vývoj dětí a mladistvých  

3-7-2 
-  Rada postupuje podnět k posouzení francouzskému regulačnímu orgánu CSA s 
poukazem na možné porušení § 32 odst. 1 písm. c) tuzemského zákona č. 231/200 Sb., 
kterého se provozovatel Eurosport S.A. mohl dopustit tím, že na české verzi programu 
Eurosport dne 22. srpna 2009 při přenosu z Mistrovství světa v atletice byl odvysílán 
výrok Dej Němcovi funkci a naučí se střílet, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti 
provozovatele zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, 
pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva  

10-1-0 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Špatné zprávy pro medvědy 
dne 29. srpna 2009 od 14:05 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení 
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého 
dne 

11-0-1 
38. 2009/910/NEJ/TO2: Telefónica O2 Business Soluti ons, spol. s r.o./HC Znojemští 
Orli - zm ěna licen čních podmínek, resp. zm ěna názvu programu 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. souhlas ke 
změně licenčních podmínek programu HC Znojemští Orli, spočívající ve změně názvu 
programu na HC Energie Karlovy Vary, dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. 

10-0-0 
39. 2009/911/NEJ/Tel: Telefónica O2 Business Soluti ons, spol. s r.o./HC Moeller 
Pardubice - zm ěna licen čních podmínek, resp. zm ěna názvu programu 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. souhlas ke 
změně licenčních podmínek programu HC Moeller Pardubice, spočívající ve změně 
názvu programu na HC Eaton Pardubice, dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. 

12-0-0 
40. 2009/912/NEJ/TO2: Telefónica O2 Business Soluti ons, spol. s r.o./HC 
Lassersberger Plze ň - změna licen čních podmínek, resp. zm ěna názvu programu 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. souhlas ke 
změně licenčních podmínek programu HC Lassersberger Plzeň, spočívající ve změně 
názvu programu na HC Plzeň 1929, dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 



41. 2009/913/NEJ/TO2: Telefónica O2 Business Soluti ons, spol. s r.o./RI Okna Zlín - 
změna licen čních podmínek, resp. zm ěna názvu programu 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. souhlas ke 
změně licenčních podmínek programu RI Okna Zlín, spočívající ve změně názvu 
programu na PSG Zlín, dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 
42. 2009/35/had/Bio: Biopol GN s.r.o; Barneys Koenz ym Nano Q 10/mut 
2/17.2.2008/15:45/ČT1-po vyjád ření 

-  Rada zastavuje se společností Biopol GN s.r.o, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním 
reklamy na produkt Barney´s NANO Q 10, vysílané premiérově dne 17.2.2008 od 
15:49:46 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

11-0-0 
43. 2009/34/had/Bio: Biopol GN s.r.o; Barneys Koenz ym Nano Q 10/mut 
1/16.2.2008/19:58/ČT1-po vyjád ření (jedná se o spole čné řízení vedené pro možné 
nedodržení z řetelnosti textu "dopln ěk stravy" a nekalousotežní praktiky) 

-  Rada spojuje správní řízení 2008/894/had/Bio a 2009/34/had/Bio vedené se 
společností Biopol GN s.r. o. a zastavuje se společností Biopol GN s.r.o, správní řízení 
vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) a § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se měl dopustit zadáním reklamy na produkt Barney´s NANO Q 10, vysílané 
premiérově dne 16.2.2008 od 11:15:00 hodin na programu Prima televize, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení..o, pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) a § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.  

11-0-0 
-  Rada zastavuje se společností Biopol GN s.r.o, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamy 
na produkt Barney´s NANO Q 10, vysílané premiérově dne 16.2.2008 od 11:15:00 
hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl 
důvod pro vedení řízení.  

11-1-0 
44. 2008/895/had/MED: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND C ONSULTING, s.r.o.; 
Nano Q10/16.2.2008/19:58/ČT1 - zpracovatel-po vyjád ření 

-  Rada zastavuje se společností MEDIAREX COMMUNICATIONS AND 
CONSULTING, s. r. o., 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 Barney´s 
NANO Q 10, vysílané dne 16. února 2008 v 19:58 hodin na programu ČT1, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

11-1-0 
45. 2009/323/had/Ogi: Ogilvy and Mather Morava, spo l. s r.o.; Prontoflex spray/mut 
3/24.3.2008/12:50:35/Nova - po vyjád ření 

-  Rada uděluje společnosti Ogilvy and Mather Morava, spol. s r.o. pokutu ve výši 400 
000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na produkt Prontoflex Spray (mutace 3), 
premiérově vysílané dne 24. března 2008 ve 12:50:35 hodin na programu Nova, 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 



46. 2007/82/tyl: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/CITRAX/mut 402/14.1.2007/10:26:03 - klamavá 
reklama - k novému rozhodnutí 

-  Rada ukládá společnosti BIOCLINICA s. r .o., zadavateli reklamy na přípravek 
CITRAX vysílané dne 14. ledna 2007 v 10:26 hodin na programu ČT1 provozovatele 
Česká televize, pokutu ve výši 750 000,- Kč, pro porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb. ve znění do 11.2.2008. 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 

11-0-0 
47. 2008/1524/BUR/ČTV: Česká televize/ ČT1 – Události, reportáž o jackpotu Sazky; 22. 
října 2008/19:00, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Události, 
respektive reportáže o jackpotu Sazky, dne 22. října 2008 od 19:00 hodin na programu 
ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení 

11-0-1 
48. 2008/1525/BUR/ČTV: Česká televize/ ČT1 – Události, reportáž o jackpotu Sazky; 22. 
října 2008/19:00, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. – po vyjád ření  

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Události, respektive 
reportáže o jackpotu Sazky, dne 22. října 2008 od 19:00 hodin na programu ČT1, neboť 
se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení 

9-0-0 
49. 2008/1523/BUR/ČTV: Česká televize/ ČT1 – Události, reportáž o jackpotu Sazky; 22. 
října 2008/19:00, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. – po vyjád ření 
 
50. 2009/378/SUM/TEL: TELEPACE s.r.o.; TV NOE/25.1. 2009/8:20 - po řad Hrdinové 
Nového zákona - porušení § 53 odst. 1 /neozna čení sponzorovaného po řadu/ - po 
vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, TELEPACE, s.r.o., správní řízení zahájené z moci 
úřední, pro možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 
Hrdinové Nového zákona, respektive losování dětské výherní soutěže, dne 25. ledna od 
8:20 hodin na programu TV NOE, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž 
odpadl důvod správního řízení 

12-0-0 
51. 2009/712/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 
Sport/www.norskamoda.cz/20.1.2009/16:45:01 - sponzo r po řadu - po vyjád ření¨ 
 
52. 2009/717/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/CK Intact Velké 
Meziříčí/16.3.2009/06:10:10 - sponzor po řadu - po vyjád ření 
 
53. 2009/718/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Sazka Tip/mut 1/24.4.2009/16:09:42 - 
sponzor po řadu - po vyjád ření 
 



54. 2009/427/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/St řepiny/15.3.2009/21:20 - ohrožení 
dětí a mladistvých_po vyjád ření 
 
55. 0780(2009): TPMC s.r.o.; žádost o záznam/kontin uální/STIL TV/19.-20.7.2009 

-  Rada vydává provozovateli TPMC s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro neposkytnutí záznamu kontinuálního úseku vysílání 
programu STIL TV z časového období 19.–20. července 2009, vyžádaného za účelem 
zpracování kontrolního monitoringu vysílání. Současně stanovuje lhůtu k nápravě 10 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

12-0-0 
56. 0278(2009): Commissariaat voor de Media - sd ělení ve v ěci Hustler 

-  Rada se seznámila s oznámením nizozemského regulačního úřadu 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 

12-0-0 
57. 1216(2008): Vyjád ření Obvodního státního zastupitelství a dopln ěné vyjád ření 
Nejvyššího státního zastupitelství ve v ěci podn ětu k trestnímu stíhání v kauze 
HUSTLER TV - pornografie - analýza/28.8.2008/02:00- 04:00 

-  Rada se seznámila se sdělením obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 
týkajícím se podání trestního oznámení pro možné porušení § 205 zákona č. 140/1961 
Sb., ke kterému mohlo dojít šířením programu Hustler TV dne 27. 11. 2008 

10-0-0 
-  Rada se seznámila s doplněným přípisem Nejvyššího státního zastupitelství, týkajícím 
se podání trestního oznámení pro možné porušení § 205 zákona č. 140/1961 Sb., ke 
kterému mohlo dojít šířením programu Hustler TV dne 27. 11. 2008 

11-0-0 
58. 0758(2009): parlamentní volby říjen 2009 - monitoring p ředvolebního vysílání 
zpravodajských a politicko-publicistických televizn ích po řadů  

-  Rada zadává Úřadu zpracování monitoringu televizního vysílání před a v průběhu 
parlamentních voleb dle navržené metodiky 

12-0-0 
59. 0941(2009): Návšt ěva partnerských regula čních orgán ů na Slovensku a v 
Maďarsku 

-  Rada souhlasí s návhem služební cesty do Bratislavy a Budapešti pro pí. Kalistovou a 
Ing. Šenkýřem 

9-0-0 
60. 0932(2009): Mezinárodní forum regulátor ů, Montreal, Kanada 

-  Rada bere na vědomí informaci o konání Mezinárodního fora regulátorů v Montrealu a 
účastí pověřuje pí. Kalistovou 

12-0-0 
61. 0930(2009): Medientage Mnichov 2009 

-  Rada bere na vědomí informaci o konání akce Mediální dny 2009 v Mnichově a účastí 
pověřuje všechny členy rady 

12-0-0 
62. 0929(2009): Doporu čení Evropské komise k mediální gramotnosti 

-  Rada bere na vědomí informaci o Doporučení Evropské komise k mediální 
gramotnosti ze dne 20. srpna 2009 

12-0-0 



63. 2008/333/mac/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Toulavá kamera/2.12.2007/10:00 - 100 
000 Kč - po rozhodnutí MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 22/2009, 
doručeného pod č.j. 6080, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady, jímž byla provozovateli 
Česká televize uložena pokuta ve výši 100 000,-Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Toulavá kamera ze dne 2. prosince 2007 
od 10.00 hodin na programu ČT1, a věc se vrací dalšímu řízení 

12-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Toulavá kamera ze dne 2. prosince 2007 od 10.00 hodin na programu ČT1, 
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení  

8-3-1 
64. 0954(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; Informace Radě/žádost provozovatele o zaslání 
analýzy k dopravní kampani Nemyslíš-zaplatíš! v tel evizním vysílání za m ěsíc 
červenec 2009 
 
65. 2008/1482/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Te levizní noviny/Epidemie žloutenky 
řádí i na Morav ě/29.9.2008/19:30 - objektivita, vyváženost - 50 000 Kč_rozsudek na 
vědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2009, č.j. 
9 Ca 109/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty 50 000,- Kč , pro 
porušení § 31 odst. 3 zákona č.231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Televizní noviny dne 
29. září 2008 od 19:30 hodin na programu Nova 

12-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení 2008/1482/FOL/CET, zahájené pro porušení § 31 odst. 
3 zákona č.231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Televizní noviny dne 29. září 2008 od 
19:30 hodin na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl 
důvod správního řízení 

12-0-0 
66. 0961(2009): Česká televize/ ČT2, ČT24; Stížnost na rozhovor o tzv. justi ční mafii v 
pořadu Události, komentá ři, odvysílaném dne 18. srpna 2009 od 22:30 hodin (d odatek 
k materiálu AU_OT_0909_09_ Souhrn podání) 
 
ověřovatel:  
P.Bartoš 
 


