
Zápis z 22. zasedání, konaného dne 15. 12. 2009  

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

 

1. Schválení programu 22. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

8-0-0 
2. 2009/299/WED/PSK: PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio Petrov - žádost o p řidělení kmito čtu 
Jihlava-Bed řichov 98,0 MHz/100-150 W 

-  Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Jihlava-
Bedřichov 98,0 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Rádio Petrov (číslo licence Ru/139/01). 

11-0-0 
3. 2009/163/WED/FLA: JUDr. Ladislav Faktor - Radio Faktor / Rock Radio Gold - žádost 
o přidělení kmito čtu Jind řichův Hradec 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 
Jindřichův Hradec 89,2 MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Rock Rádio Gold (číslo licence Ru/100/01). 

10-0-0 
4. 2009/78/WED/KAL: KALENDÁ Ř LIBERECKA,s.r.o. / Rádio „Dobrý den“ - žádost o 
zvýšení výkonu kmito čtu Liberec 93,3 MHz z 200 W na 500 W 

-  Rada uděluje provozovateli Kalendář Liberecka, s.r.o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu 
kmitočtu Liberec-vodárna 93,3 MHz/200 W na 500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio „Dobrý den“ (sp.zn. 
2006/1019/zab/KAL). 

10-0-0 
5. 2009/103/WED/ESA: ESA-rádio, s.r.o. / Fajn Radio  - žádost o p řidělení kmito čtů 
Písek 87,9 MHz/100 W, Strakonice 87,6 MHz/100 W a T ábor 87,6 MHz/100 W - opravné 
rozhodnutí 

-  Rada vydává dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci rozhodnutí o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, o kterou požádal 
účastník řízení ESA - rádio s.r.o., opravné rozhodnutí spočívající ve změně výroku 
rozhodnutí, kde se text "Písek 87,6 MHz/100 W" nahrazuje textem "Písek 87,9 MHz/100 
W". 

9-0-0 
6. 2009/1118/dol/HJO: Josef Hejl RADIO RUBI / Radio  Rubi - žádost o p řidělení 
kmito čtu Olomouc 93,8 MHz/200 W 

-  Rada neuděluje provozovateli Josef Hejl RADIO RUBI (Ru/114/01) souhlas se 
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Olomouc 93,8 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ. 

10-0-0 



7. 2009/1290/zab/PRV: První rozhlasová s.r.o./ Oldi es rádio - rozhlasové vysílání 
prost řednictvím vysíla čů - neoznámená zm ěna ve složení statutárního orgánu 

-  Rada vydává provozovateli První rozhlasová s.r.o. (č.j. Ru/175/99) upozornění podle 
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající v neoznámení změny ve složení statutárního orgánu a nepředložení 
dokladů o změně, která se zapisuje do obchodního rejstříku a stanovuje lhůtu k 
nápravě, a to neprodleně ode dne doručení tohoto upozornění  

10-0-0 
8. 2009/1284/zab/BAR: Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov - navýšení 
základního kapitálu bez p ředchozího souhlasu Rady, neoznámená zm ěna ve složení 
statutárního orgánu 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. (spis.zn. 
2008/153/řeh/BAR), správní řízení pro možné porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 2 a 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nepožádal Radu o předchozí 
souhlas spočívající v navýšení základního kapitálu a změnou seznamu akcionářů a 
neoznámil změny ve složení kontrolního orgánu v zákonem stanovené lhůtě a vyzývá 
provozovatele k vyjádření ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 
 

11-0-0 
9. 2009/1254/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima  COOL - zemské digitální televizní 
vysílání pros řednictvím vysíla čů - žádost o p ředchozí o souhlas se zm ěnou časového 
rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje dle § 21 odst. 1 písm b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci sp.zn. 2009/966/KOZ/FTV, spočívající ve změně časového rozsahu vysílání 
programu Prima COOL  

11-0-0 
10. 2009/1257/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prim a COOL - televizní vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů a družice - žádost o p ředchozí o souhlas se 
změnou časového rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje dle § 21 odst. 1 písm b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci sp.zn. 2008/1554/KOZ/FTV spočívající ve změně časového rozsahu vysílání 
programu Prima COOL, a to s účinností od 1. ledna 2010 

11-0-0 
11. 2009/1256/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prim a COOL - zemské digitální televizní 
vysílání pros řednictvím vysíla čů na základ ě kompenza ční licence - žádost o p ředchozí 
o souhlas se zm ěnou časového rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje dle § 21 odst. 1 písm b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
kompenzační licenci sp.zn. 2008/1555/KOZ/FTV spočívající ve změně časového 
rozsahu vysílání programu Prima COOL, a to s účinností od 1. ledna 2010 

11-0-0 
12. 2009/1184/zem/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO 2; televizní vysíl ání 
šířené prost řednictvím družice - zm ěna licen čních podmínek programu HBO 2 
určeného pro ČR, SR a Maďarsko 

-  Rada vydává společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o. souhlas ke změně 
licenčních podmínek licence spis.zn.: 2008/220/zem/HBO dle § 21 odst. 1, písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby a vysílacího 
schématu programu HBO 2, určeného pro ČR, SR a Maďarsko, v rozsahu dle textu 

11-0-0 



13. 2009/1183/zem/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy; televizní 
vysílání ší řené prost řednictvím družice - zm ěna licen čních podmínek programu HBO 
Comedy ur čeného pro ČR, SR, Maďarsko, Moldávii a Rumunsko 

-  Rada vydává společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o. souhlas ke změně 
licenčních podmínek spis. zn.: licence 2008/221/zem/HBO dle § 21 odst. 1, písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby a vysílacího 
schématu programu HBO Comedy, určeného pro ČR, SR, Maďarsko, Moldávii a 
Rumunsko, v rozsahu dle textu 

11-0-0 
14. 2009/1187/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy (pro 
Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu) - televizní vysílání 
prost řednictvím družice - zm ěna licen čních podmínek - p ředchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., licence sp.zn. 
2008/222/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního rozsahu programu HBO 
Comedy určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu o 
Bosnu a Hercegovinu a Makedonii a ve změně programové skladby a časového 
rozsahu vysílání 

11-0-0 
15. 2009/1186/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy (ur čený pro 
Polsko) - televizní vysílání prost řednictvím družice - zm ěna licen čních podmínek - 
předchouzí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., licence sp.zn. 
2008/224/zem/HBO, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby a časového rozsahu 
vysílání 

11-0-0 
16. 2009/801/KOZ/UPC: UPC Česká republika, a.s. - p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - správní řízení pro možné porušování 
zákonných povinností p ři vytvá ření nejnižší programové nabídky - po p ředložení 
důkazů 

-  Rada žádá stěžovatele, kteří dali podnět k zahájení správního řízení se společností 
UPC Česká republika, a.s., o potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání 
rozhodnutí ve věci v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., spočívající v 
provedení místního šetření na adrese stěžovatelů 

10-0-0 
17. 2009/1291/zem/4MR: 4M Rožnov, spol. s r.o.; p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání v kabelových systémech - zm ěna programové nabídky; zm ěny na v ědomí 

-  Rada registruje provozovateli 4M Rožnov spol. s r.o., registrace č.j. Rg/110/00, dle § 
29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívací v 
registraci nových převzatých programů: rozhlasové zahraniční: SRo KLASIKA, SRo 
LITERA; televizní české: ACTION BOX, CS mini, ČT1 HD, DOKU CS, ETHNIC TV, 
EUROPA CINEMAS, FILMBOX EXTRA, FILMBOX FAMILY, FILMBOX HD, HD PLUS 
(HD +), KINO CS, LADY BOX, Local TV PLUS, MTV, MTV ADRIA, MUZIKA CS, 
NOSTALGIA MUSICA, Prima COOL, R1, REVOLUTION TV, RTA, RTA OSTRAVA, 
RTA ZLÍN, SPORT2, SPORT 5, Televize Barrandov, TV 7, TV TELKA, Z 1; televizní 
zahraniční: Baby TV, DOKU KLUB, FISHING & HUNTING PREMIUM CHANNEL, JOJ 
PLUS, NAT GEO MUSIC, Nat Geo Wild (Europe), The History Channel (Europe), The 
History Channel UK – HD, TV DOMA, STV 3 a programy Playboy TV, Private Spice, 
Spice a The Adult Channel s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h. 

10-0-1 



-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Rožnov spol. s r.o. o šíření již 
zaregistrovaných programů v rozsahu dle textu v HD kvalitě  

11-0-0 
18. 2009/1267/sve/MME: MAME Moravské Bud ějovice, s.r.o. - p řevzaté vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky - p ředchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize MAME, Moravské Budějovice, s.r.o., 
registrace č.j. Rg/1/00, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu 
programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy 
české: NOSTALGIA, Fashion TV, Prima COOL, MTV, CS mini, Disney Channel, Disney 
HD, Sport2; televizní programy zahraniční: TV 5, Bebe TV, bebe TV HD, Discovery 
Civilisation, Discovery HD Europe, Blue Hustler (22:00 – 06:00 h), HUSTLER TV (22:00 
– 06:00 h), Travel Channel, Playboy TV (22:00 – 06:00 h), Private Spice (22:00 – 06:00) 

10-0-1 
19. 2009/1248/kuc/SMA: SMART Comp. a.s.; - p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - zahájení správního řízení - nezařazení regionálního vysílání 
programu ČT 1 do nejnižší nabídky provozovatele v Jihomoravsk ém kraji 

-  Rada zahajuje dle § 60 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. s provozovatelem 
převzatého vysílání SMART Comp. a.s., IČ: 25517767, správní řízení pro porušení § 54 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nezařazení regionálního vysílání 
programu ČT 1 do nejnižší nabídky provozovatele v Jihomoravském kraji a vyzývá ho, 
aby se k věci vyjádřil, případně navrhl a předložil důkazy na podporu svých tvrzení, a to 
ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. 

11-0-0 
20. 2009/1264/FIA/ELS: ELSAT, spol. s r.o. – p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů – změna registrace – p ředchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli ELSAT, spol. s r.o., změny v přihlášce k registraci č.j. 
Rg/5/96 podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: v registraci a) 
nových převzatých českých televizních programů : MTV; b) nových převzatých 
zahraničních televizních programů: FISHING&HUNTING PREMIUM CHANNEL 

11-0-0 
21. 2009/1258/sve/KKL: Kabelová televize Klášterec nad Oh ří spol. s r.o. - p řevzaté 
vysílání prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky - 
předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., 
registrace č.j. Rg/43/96, 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, Prima COOL, MTV, HBO Comedy, R 1, Z1; televizní 
programy zahraniční: JimJam, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL 

10-0-0 
22. 1270(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 
10-0-0 

23. 1121(2009): Stanovisko Rady k vysílání České televize v HD 
-  Rada sděluje České televizi stanovisko k vysílání programu "ČT HD" podle návrhu 

11-0-0 
24. 2007/493/mal: Informace o rozsudku MS v Praze z e dne 11. září 2009, č.j.7 Ca 
321/2008-92, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. mal/6750/08, ze dne 23. zá ří 
2008, o udělení licence spole čnosti M- Publicity s.r.o. k provozování rozhlasovéh o 



vysílání programu Rádio Nový Preston s využitím sou boru technických parametr ů 
Benešov-Kozmice 89,3 MHz/5 kW a v ěc vrácena Rad ě k dalšímu řízení 

-  Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 11. září 2009, č.j. 7 Ca 
321/2008-92, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. mal/6750/08, ze dne 23. září 
2008, o udělení licence společnosti M- Publicity s.r.o. k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Nový Preston s využitím souboru technických parametrů 
Benešov-Kozmice 89,3 MHz/5 kW a věc vrácena Radě k dalšímu řízení 

11-0-0 
-  Rada vyzývá účastníky řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Benešov 
- Kozmice 89,3 MHz / 5 kW CITY MULTIMEDIA s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., JOE 
Media s.r.o. a Rádio Posázaví s.r.o. (dříve M-Publicity s.r.o.) k doplnění žádostí, vyjma 
programových prvků žádostí, popřípadě k oznámení změn, k nimž došlo od doby 
posledního rozhodnutí Rady ve věci samé, ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto 
usnesení.  

10-1-0 
25. 1285(2009): Neoprávn ěné vysílání v Prachaticích na kmito čtu 92,9 MHz 

-  Rada se seznámila se zjištěním Českého telekomunikačního úřadu ve věci 
neoprávněného vysílání v Prachaticích. 

11-0-0 
-  Rada žádá Český telekomunikační úřad o sdělení údajů vedoucích k identifikaci 
provozovatele neoprávněného vysílání. 

10-0-0 
26. 1194(2009): Problematika satelitních uplink ů; odpov ěď lucemburskému vládnímu 
komisa ři při SES ASTRA 

-  Rada se seznámila s informací o problematice satelitních uplinků 
8-0-0 

-  Rada schvaluje odpověď lucemburskému vládnímu komisaři při SES ASTRA podle 
návrhu 

10-0-0 
27. 1286(2009): Dopis komisa řky Viviane Redingové týkající se protokolu, kterým se 
mění Úmluva Rady Evropy o p řeshrani čním televizním vysílání (T-TT); zpráva 
Ministerstva kultury ČR ze zasedání Rady pro vzd ělávání, mládež a kulturu ve dnech 
26. a 27. listopadu 2009 v Bruselu 

-  Rada se seznámila s dopisem komisařky Viviane Redingové týkajícím se protokolu, 
kterým se mění Úmluva Rady Evropy o přeshraničním televizním vysílání (T-TT) a se 
zprávou ze zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 26. a 27. 
listopadu 2009 v Bruselu 

11-0-0 
28. 1283(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ 

-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ. 
11-0-0 

29. 1199(2009): Český telekomunika ční úřad - informace o odn ětí individuálních 
oprávn ění 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ ohledně odebraných individuálních oprávnění k 
provozování analogových vysílacích zařízení. 

7-0-0 
30. 1287(2009): Žádost o nahlížení do spis ů: Radio Contact Liberec spol. s r.o./Radio 
Contact Liberec (severní Čechy), Radio Euro K spol. s r.o./Radio Euro K (Libe rec), 



Triangl s.r.o./Radio Triangl (severní Čechy), Radio Crystal s.r.o./Radio Crystal ( Česká 
Lípa), Evropa 2 s.r.o./Evropa 2 (Liberec), Radio Bo nton a.s./Radio Bonton ( Česká Lípa) 
RKR s.r.o./Classic FM (severní Čechy) Radio Proglas s.r.o./Radio Proglas (Liberec)  

-  Rada žadatelce Petře Hosenseidlové podle § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, přiznává právo nahlížet do spisů provozovatelů rozhlasového vysílání 
Radio Contact Liberec spol. s r.o., Radio Euro K spol. s r.o., Triangl s.r.o., Radio Crystal 
s.r.o, Evropa 2 s.r.o., Radio Bonton a.s., RKR s.r.o., Radio Proglas s.r.o. 

10-0-0 
31. 2009/1125/VAL/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o.; Evro pa 2/Ranní show/4U 
Store/23.9.2009/06:48:14 - správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 
48 odst. 1 písm.g) zákona č. 231/2001 Sb. (skrytá reklama) - po vyjád ření  

-  Rada ukládá provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., pokutu ve výši 25 000,- Kč za 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu EVROPA 2 
dne 23. září 2009 v čase 6:48:14 hodin v pořadu Ranní show odvysílal skrytou reklamu 
na firmu 4U STORE a džíny SCOTCH & SODA. 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 1 000,- Kč 

9-1-0 
32. 2009/1126/VAL/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o.; Evro pa 2/Ranní show/Top Moravia Q/ 
23.9.2009/08:20:49 hodin - správní řízení zahájené z moci ú řadní pro možné porušení § 
48 odst. 1 písm.g) zákona č.231/2001 Sb. (skrytá reklama) - po vyjád ření 

-  Rada ukládá provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. pokutu ve výši 25 000,- Kč za 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu EVROPA 2 
dne 23. září 2009 v čase 08:20:49 hodin v pořadu Ranní show odvysílal skrytou 
reklamu na firmu TOP Moravia Q. 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 1 000,- Kč 

9-1-0 
33. 2008/237/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/napadení servírky v 
USA/22.3.2007/19.30 - 400 000Kč - po rozsudku M ěstského soudu v Praze č.j. 11 Ca 
42/2009* ze dne 3. listopadu 2009 doru čený advokátní kancelá ři dne 26. listopadu 2009 
- rozhodnutí sp. zn. 2008/237/mac/CET  

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2009 
čj. 11 Ca 42/2009 , kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty provozovateli 
CET 21 spol. s r.o. ve výši 400 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť dne 22. března 2007 v čase od 19:30 hodin na programu NOVA 
odvysílal pořad Televizní noviny, resp. reportáž o napadení servírky v USA 

11-0-0 
-  Rada nesouhlasí s podanou kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 3. listopadu 2009 čj. 11 Ca 42/2009 

10-0-1 
-  Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 400 000,- Kč za 
porušení § 32 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 22. března 2007 v 
čase od 19:30 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Televizní noviny, resp. 
reportáž o napadení servírky v USA, který obsahoval opakované záběry násilí, čímž se 
mohl dopustit porušení citovaného ustanovení, neboť tento pořad odvysílaný v 
uvedeném čase, mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 
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 1 
000,- Kč  

9-1-1 



34. 2009/565/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/p říspěvkek o volbách do 
Evropského parlamentu/17.4.2009/19:00 

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 
pořadu Události, resp. příspěvku o volbách do Evropského parlamentu, dne 17. dubna 
2009 v 19:00 hodin na programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení  

9-0-0 
35. 2009/562/BUR/ČTV: Česká televize/ ČT 24 - Černé ovce, reportáž Ze ď; 13. ledna 
2009/12:35, správní řízení zahájené z moci ú řední pro možné porušení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. - po vyjád ření 

-  Rada ukládá provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Černé ovce, respektive reportáží Zeď, dne 13. ledna 2009 od 12:35 
hodin na programu ČT24 se dopustil porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. tím, 
že předmětná reportáž neposkytla divákovi veškeré informace potřebné k tomu, aby si 
na věc mohl utvořit vlastní názor, čímž porušil povinnost poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 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 
36. 2009/1067/FOL/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Fortuna/mut 
90/7.6.2009/16:59:36 - neodd ělená reklama_po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech 
II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, pokutu ve výši 50 000,- Kč, za porušení 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora 
Fortuna (sponzor pořadu, mutace 90)), který vyzýval diváky ke konzumaci služeb 
sponzora na internetových stránkách, s premiérou dne 7. června 2009 v 16:59:36 hod. 
na programu ČT4 Sport, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byli 
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílán zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 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 
37. 2009/1068/FOL/Čes: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Fortuna/mut 
91/7.6.2009/17:43:07 - neodd ělená reklama_po vyjád ření 

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech 
II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, pokutu ve výši 50 000 ,- Kč, za porušení 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora 
Fortuna (sponzor pořadu, mutace 91), který vyzýval diváky ke konzumaci služeb 
sponzora na internetových stránkách, s premiérou dne 7. června 2009 v 17:43:07 hod. 
na programu ČT4 Sport, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byli 
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílán zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 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 
38. 2009/1212/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Fortuna/mut 95/4.8.09/20:39:52 - 
sponzor po řadu 

-  Rada uděluje provozovateli, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech 
II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, pokutu ve výši 50 000,- Kč, za porušení 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora 
Fortuna (sponzor pořadu, mutace 95), které mělo reklamní prvky, vysíláným dne 4. 



srpna 2009 v 20:39:52 hod. na programu ČT4 Sport, porušil povinnost zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byli rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílán zřetelně 
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 
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 
39. 2009/1213/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Glaxosmithkline/Panadol Baby/mut 
1/24.8.09/18:45:14 - sponzor po řadu 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize správní řízení vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora 
Glaxosmithkline, produkt Panadol Baby (sponzor pořadu, mutace 1) dne 24. srpna 2009 
v 18:45:14 hod. na programu ČT1, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona 
nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení  

9-1-0 
40. 2008/941/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Subaru Boxer Diesel/mut 
1/28.4.2008/19:44:25 - sponzor reklamní zn ělky - 700 000K č; po rozsudku 

-  Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 700 000,- Kč, neboť se 
pokračujícím jednáním sestávajícím ze 7 skutků spočívajících v odvysílání obchodního 
sdělení - Subaru, Boxer Diesel (mutace 1) na programu ČT1 v měsíci dubnu 2008, a to 
28.4.2008 v čase 19:44:25 hodin,28.4.2008 v čase 21:29:58 hodin, 29.4.2008 v čase 
18:59:14 hodin, 29.4.2008 v čase 20:58:37 hodin, 29.4.2008 v čase 21:00:06 
hodin,29.4.2008 v čase 21:46:37 hodin,30.4.2008 v čase 18:59:14 hodin - označeného 
jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

9-0-0 
41. 2008/387/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/sponzor reklamní zn ělky říjen 
2007 - SPOJENÍ 2008/36-41 + 6x 100 000Kč, po rozsudku 

-  Rada rozpojuje správní řízení, o kterých dosud vedla společné řízení pod sp.zn. 
2008/387/vav/FTV, a bude o nich rozhodovat samostatně pod jejich původními 
spisovými značkami, a to 2008/36-41/vav/FTV 

11-0-0 
42. 2008/36/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /ALLIANZ/autopojišt ění/mut 1 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387; po rozsudku - ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 9 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
ALLIANZ Pojišťovna, produkt Autopojištění (mutace 1) na programu Prima televize v 
měsíci říjnu 2007, a to 15.10.2007 v čase 20:25:37 hodin; 17.10.2007, v čase 22:43:14 
hodin; 20.10.2007 v čase 22:32:20hodin; 21.10.2007 v čase 21:36:11 hodin; 22.10.2007 
v čase 23:01:43 hodin; 24.10.2007 v čase 22:40:12 hoidn; 25.10.2007 v 22:57:09 hodin; 
28.10.2007 v čase 21:47:14 hodin a 31.10.2007 v čase 22:43:03 hodin - označeného 
jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 



9-1-1 
43. 2008/37/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /Ambi Pur/3volution/mut 1 - sponzor 
reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387, po rozsudku; ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím ze 74 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
AMBI PUR, produkt 3volution (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 16.10.2007 v čase 20:24:10 hodin, 16.10.2007 v čase 20:53:22 hodin, 
16.10.2007 v čase 21:15:01 hodin, 16.10.2007 v čase 21:31:09 hodin, 17.10.2007 v 
čase 20:25:48 hodin, 17.10.2007 v čase 20:55:52 hodin, 17.10.2007 v čase 21:14:57 
hodin, 17.10.2007 v čase 21:38:25 hodin, 18.10.2007 v čase 19:52:53 hodin, 
18.10.2007v čase 19:59:40 hodin, 18.10.2007 v čase 20:26:01 hodin, 18.10.2007 v 
čase 20:55:43 hodin, 18.10.2007 v čase 21:09:01 hodin, 18.10.2007 v čase 21:15:18 
hodin, 19.10.2007 v čase 19:53:28 hodin, 19.10.2007 v čase 20:00:04 hodin, 
19.10.2007 v čase 20:55:23 hodin, 19.10.2007 v čase 21:23:49 hodin, 19.10.2007 v 
čase 21:53:13 hodin, 20.10.2007 v čase 19:53:06 hodin, 20.10.2007 v čase 20:08:12 
hodin, 20.10.2007 v čase 20:14:08 hodin, 20.10.2007 v čase 20:47:34 hodin, 
20.10.2007 v čase 21:21:38 hodin, 20.10.2007 v čase 21:54:37 hodin, 21.10.2007 v 
čase 19:59:28 hodin, 21.10.2007 v čase 20:20:47 hodin, 21.10.2007 v čase 20:49:06 
hodin, 21.10.2007 v čase 21:13:51 hodin, 22.10.2007 v čase 19:59:41 hodin, 
22.10.2007 v čase 20:56:03 hodin, 22.10.2007 v čase 21:14:56 hodin, 23.10.2007 v 
čase 19:52:55 hodin, 23.10.2007 v čase 19:59:37 hodin, 23.10.2007 v čase 20:25:26 
hodin, 23.10.2007 v čase 21:14:54 hodin, 24.10.2007 v čase 19:59:40 hodin, 
24.10.2007 v čase 20:21:12 hodin, 24.10.2007 v čase 21:14:52 hodin, 25.10.2007 v 
čase 19:53:02 hodin, 25.10.2007 v čase 19:59:33 hodin, 25.10.2007 v čase 20:55:48 
hodin, 25.10.2007 v čase 21:15:42 hodin, 26.10.2007 v čase 19:53:27 hodin, 
26.10.2007 v čase 19:59:54 hodin, 26.10.2007 v čase 20:56:35 hodin, 26.10.2007 v 
čase 21:24:26 hodin, 26.10.2007 v čase 21:52:24 hodin, 27.10.2007 v čase 19:53:22 
hodin, 27.10.2007 v čase 20:05:38 hodin, 27.10.2007 v čase 20:11:49 hodin, 
27.10.2007 v čase 20:46:21 hodin, 27.10.2007 v čase 21:16:38 hodin, 28.10.2007 v 
čase 19:59:36 hodin, 28.10.2007 v čase 20:22:13 hodin, 28.10.2007 v čase 20:50:16 
hodin, 28.10.2007 v čase 21:08:10 hodin, 29.10.2007 v čase 19:59:53 hodin, 
29.10.2007 v čase 20:23:35 hodin, 29.10.2007 v čase 20:56:06 hodin, 29.10.2007 v 
čase 21:08:49 hodin, 29.10.2007 v čase 21:15:11 hodin, 30.10.2007 v čase 19:53:29 
hodin, 30.10.2007 v čase 20:00:06 hodin, 30.10.2007 v čase 20:25:10 hodin, 
30.10.2007 v čase 20:55:57 hodin, 30.10.2007 v čase 21:09:16 hodin, 30.10.2007 v 
čase 21:15:27 hodin, 31.10.2007 v čase 20:00:06 hodin, 31.10.2007 v čase 20:25:39 
hodin, 31.10.2007 v čase 20:55:09 hodin, 31.10.2007 v čase 21:08:48 hodin, 
31.10.2007 v čase 21:15:14 hodin, 31.10.2007 v čase 21:36:32 hodin - označeného 
jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-1 
44. 2008/38/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /GE Money Bank/Expres p ůjčka/mut 
1 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 5 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
MONEY BANK, produkt Expres půjčka (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 13.10.2007 v čase 18:26:00 hodin, 20.10.2007 v čase 18:30:18 hodin, 
20.10.2007 v čase 18:33:32 hodin, 27.10.2007 v čase 18:33:03 hodin, 27.10.2007 v 



čase 18:36:22 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč  

9-1-1 
45. 2008/39/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /VODAFONE/Sony Ericsson/mut 1 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 82 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.10.2007 v čase 20:18:19 hodin, 1.10.2007 v čase 22:07:42 hodin, 
2.10.2007 v čase 19:17:31 hodin, 2.10.2007 21:23:31 hodin, 2.10.2007 v čase 22:57:21 
hodin, 3.10.2007 v čase 19:17:41 hodin, 3.10.2007 v čase 21:32:09 hodin, 3.10.2007 v 
čase 23:03:10 hodin, 4.10.2007 v čase 19:17:45 hodin, 4.10.2007 v čase 21:26:54 
hodin, 4.10.2007 22:52:29 hodin, 5.10.2007 v čase 23:07:48 hodin, 6.10.2007 v čase 
12:20:38 hodin, 6.10.2007 v čase 15:54:24 hodin, 6.10.2007 v čase 20:39:41 hodin, 
6.10.2007 v čase 22:43:07 hodin, 7.10.2007 v čase 12:05:04 hodin, 7.10.2007 v čase 
19:16:42 hodin, 7.10.2007 v čase 21:46:18 hodin, 8.10.2007 v čase 20:14:50 hodin, 
8.10.2007 v čase 22:07:57 hodin, 9.10.2007 19:17:26 hodin, 9.10.2007 v čase 21:24:16 
hodin, 9.10.2007 v čase 23:19:35 hodin, 10.10.2007 v čase 20:50:55 hodin, 10.10.2007 
v čase 22:30:09 hodin, 11.10.2007 v čase 18:59:35 hodin, 11.10.2007 v čase 20:52:01 
hodin, 11.10.2007 v čase 22:29:44 hodin, 12.10.2007 v čase 19:17:32 hodin, 
12.10.2007 v čase 21:20:13 hodin, 13.10.2007 v čase 09:00:56 hodin, 13.10.2007 v 
čase 13:28:10 hodin, 13.10.2007 v čase 17:02:45 hodin, 13.10.2007 v čase 21:11:17 
hodin, 14.10.2007 v čase 09:16:38 hodin, 14.10.2007 v čase 15:05:49 hodin, 
14.10.2007 v čase 20:17:15 hodin, 14.10.2007 v čase 22:30:29 hodin, 15.10.2007 v 
čase 22:29:20 hodin, 16.10.2007 v čase 20:17:59 hodin, 16.10.2007 v čase 22:02:32 
hodin, 16.10.2007 v čase 23:22:08 hodin, 17.10.2007 v čase 20:49:30 hodin, 
17.10.2007 v čase 22:49:31 hodin, 18.10.2007 v čase 18:54:38 hodin, 18.10.2007 v 
čase 21:23:04 hodin, 18.10.2007 v čase 22:50:53 hodin, 19.10.2007 v čase 20:48:56 
hodin, 19.10.2007 v čase 23:03:39 hodin, 20.10.2007 v čase 12:13:09 hodin, 
20.10.2007 v čase 15:54:46 hodin, 20.10.2007 v čase 20:41:07 hodin, 20.10.2007 v 
čase 22:52:30 hodin, 21.10.2007 v čase 15:32:46 hodin, 21.10.2007 v čase 20:14:40 
hodin, 21.10.2007 v čase 22:23:03 hodin, 22.10.2007 v čase 20:19:24 hodin, 
22.10.2007 v čase 22:04:20 hodin, 23.10.2007 v čase 20:19:20 hodin, 23.10.2007 v 
čase 22:04:22 hodin, 23.10.2007 v čase 23:23:24 hodin, 24.10.2007 v čase 20:46:07 
hodin, 24.10.2007 v čase 22:46:35 hodin, 25.10.2007 v čase 19:15:52 hodin, 
25.10.2007 v čase 21:25:53 hodin, 25.10.2007 v čase 22:50:52 hodin, 26.10.2007 v 
čase 20:50:18 hodin, 26.10.2007 v čase 22:26:51 hodin, 27.10.2007 v čase 12:05:48 
hodin, 27.10.2007 v čase 14:46:32 hodin, 27.10.2007 v čase 19:16:21 hodin, 
27.10.2007 v čase 21:44:57 hodin, 28.10.2007 v čase 12:07:43 hodin, 28.10.2007 v 
čase 19:16:14 hodin, 28.10.2007 v čase 21:40:57 hodin, 29.10.2007 v čase 20:17:23 
hodin, 29.10.2007 v čase 22:03:57 hodin, 30.10.2007 v čase 19:16:16 hodin, 
30.10.2007 v čase 21:23:33 hodin, 30.10.2007 v čase 23:22:57 hodin, 31.10.2007 v 
čase 20:48:52 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 



řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

9-1-1 
46. 2008/40/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /VODAFONE/Sony Ericsson/mut 2 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 83 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 2) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.10.2007 v čase 20:47:33 hodin, 1.10.2007 v čase 23:09:28 hodin, 
2.10.2007 v čase 20:18:07 hodin, 2.10.2007 v čase 22:00:49 hodin, 3.10.2007 v čase 
20:16:50 hodin, 3.10.2007 v čase 22:02:38 hodin, 3.10.2007 v čase 23:24:37 hodin, 
4.10.2007 v čase 20:18:39 hodin, 4.10.2007 v čase 22:06:06 hodin, 4.10.2007 v čase 
23:20:08 hodin, 6.10.2007 v čase 09:17:30 hodin, 6.10.2007 v čase 13:38:52 hodin, 
6.10.2007 v čase 16:55:47 hodin, 6.10.2007 v čase 21:10:55 hodin, 7.10.2007 v čase 
18:37:50 hodin, 7.10.2007 v čase 20:19:06 hodin, 7.10.2007 v čase 22:27:38 hodin, 
8.10.2007 v čase 20:50:16 hodin, 8.10.2007 v čase 23:03:17 hodin, 9.10.2007 v čase 
20:20:07 hodin, 9.10.2007 v čase 22:01:38 hodin, 10.10.2007 v čase 18:59:32 hodin, 
10.10.2007 v čase 21:25:53 hodin, 10.10.2007 v čase 23:05:31 hodin, 11.10.2007 v 
čase 19:16:58 hodin, 11.10.2007 v čase 21:24:25 hodin, 11.10.2007 v čase 22:52:38 
hodin, 12.10.2007 v čase 20:15:59 hodin, 12.10.2007 v čase 21:48:10 hodin, 
13.10.2007 v čase 12:00:13 hodin, 13.10.2007 v čase 14:45:20 hodin, 13.10.2007 v 
čase 19:16:37 hodin, 13.10.2007 v čase 21:45:51 hodin, 14.10.2007 v čase 10:10:10 
hodin, 14.10.2007 v čase 18:59:37 hodin, 14.10.2007 v čase 20:45:24 hodin, 
15.10.2007 v čase 19:17:03 hodin, 15.10.2007 v čase 21:25:29 hodin, 15.10.2007 v 
čase 23:32:59 hodin, 16.10.2007 v čase 20:47:10 hodin, 16.10.2007 v čase 22:33:04 
hodin, 17.10.2007 v čase 18:54:38 hodin, 17.10.2007 v čase 21:32:14 hodin, 
17.10.2007 v čase 22:08:26 hodin, 17.10.2007 v čase 23:10:21 hodin, 18.10.2007 v 
čase 20:20:00 hodin, 18.10.2007 v čase 22:06:01 hodin, 18.10.2007 v čase 23:17:10 
hodin, 19.10.2007 v čase 21:17:32 hodin, 20.10.2007 v čase 09:42:33 hodin, 
20.10.2007 v čase 13:49:32 hodin, 20.10.2007 v čase 16:56:01 hodin, 20.10.2007 v 
čase 21:15:26 hodin, 21.10.2007 v čase 09:15:26 hodin, 21.10.2007 v čase 18:54:34 
hodin, 21.10.2007 v čase 20:42:44 hodin, 22.10.2007 v čase 18:54:38 hodin, 
22.10.2007 v čase 20:49:51 hodin, 22.10.2007 v čase 23:32:43 hodin, 23.10.2007 v 
čase 20:50:31 hodin, 23.10.2007 v čase 22:33:26 hodin, 24.10.2007 v čase 19:14:20 
hodin, 24.10.2007 v čase 21:27:50 hodin, 24.10.2007 v čase 23:07:04 hodin, 
25.10.2007 v čase 20:20:20 hodin, 25.10.2007 v čase 22:05:14 hodin, 25.10.2007 v 
čase 23:17:50 hodin, 26.10.2007 v čase 21:18:14 hodin, 26.10.2007 v čase 23:04:20 
hodin, 27.10.2007 v čase 12:36:09 hodin, 27.10.2007 v čase 15:53:18 hodin, 
27.10.2007 v čase 20:40:09 hodin, 27.10.2007 v čase 22:42:30 hodin, 28.10.2007 v 
čase 15:14:13 hodin, 28.10.2007 v čase 20:16:07 hodin, 8.10.2007 v čase 22:24:54 
hodin, 29.10.2007 v čase 20:49:50 hodin, 29.10.2007 v čase 22:29:14 hodin, 
30.10.2007 v čase 20:19:04 hodin, 30.10.2007 v čase 22:02:20 hodin, 31.10.2007 v 
čase 19:17:12 hodin, 31.10.2007 v čase 21:30:31 hodin - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-1 
47. 2008/41/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /VODAFONE/Sony Ericsson/mut 3 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/387, po rozsudku, ROZD ĚLENO 



-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 83 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 3) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.10.2007 v čase 21:30:39 hodin, 1.10.2007 v čase 23:50:06 hodin, 
2.10.2007 v čase 20:49:04 hodin, 2.10.2007 v čase 22:27:37 hodin, 2.10.2007 v čase 
23:17:24 hodin, 3.10.2007 v čase 18:59:31 hodin, 3.10.2007 v čase 20:50:48 hodin, 
3.10.2007 v čase 22:30:46 hodin, 4.10.2007 v čase 18:59:36 hodin, 4.10.2007 v čase 
20:48:52 hodin, 4.10.2007 v čase 22:35:24 hodin, 5.10.2007 v čase 21:48:03 hodin, 
6.10.2007 v čase 11:51:03 hodin, 6.10.2007 v čase 14:20:40 hodin, 6.10.2007 v čase 
19:18:07 hodin, 6.10.2007 v čase 21:46:11 hodin, 7.10.2007 v čase 10:08:14 hodin, 
7.10.2007 v čase 18:59:40 hodin, 7.10.2007 v čase 20:46:50 hodin, 8.10.2007 v čase 
19:16:59 hodin, 8.10.2007 v čase 21:25:04 hodin, 8.10.2007 v čase 23:26:23 hodin, 
9.10.2007 v čase 20:51:21 hodin, 9.10.2007 v čase 22:31:12 hodin, 10.10.2007 v čase 
20:14:53 hodin, 10.10.2007 v čase 22:04:28 hodin, 10.10.2007 v čase 23:25:03 hodin, 
11.10.2007 v čase 20:19:30 hodin, 11.10.2007 v čase 22:01:42 hodin, 11.10.2007 v 
čase 23:22:13 hodin, 12.10.2007 v čase 20:50:25 hodin, 12.10.2007 v čase 23:04:11 
hodin, 13.10.2007 v čase 12:30:34 hodin, 13.10.2007 v čase 16:33:31 hodin, 
13.10.2007 v čase 20:41:06 hodin, 13.10.2007 v čase 22:47:31 hodin, 14.10.2007 v 
čase 14:34:14 hodin, 14.10.2007 v čase 19:16:07 hodin, 14.10.2007 v čase 21:29:12 
hodin, 15.10.2007 v čase 20:19:24 hodin, 15.10.2007 v čase 22:05:46 hodin, 
16.10.2007 v čase 19:16:11 hodin, 16.10.2007 v čase 21:24:52 hodin, 16.10.2007 v 
čase 22:58:53 hodin, 17.10.2007 v čase 20:19:46 hodin, 17.10.2007 v čase 21:08:46 
hodin, 18.10.2007 v čase 20:49:20 hodin, 18.10.2007 v čase 22:33:04 hodin, 
19.10.2007 v čase 19:15:23 hodin, 19.10.2007 v čase 21:47:01 hodin, 20.10.2007 v 
čase 11:42:42 hodin, 20.10.2007 v čase 14:31:45 hodin, 20.10.2007 v čase 19:15:47 
hodin, 20.10.2007 v čase 21:48:19 hodin, 21.10.2007 v čase 12:05:01 hodin, 
21.10.2007 v čase 19:15:21 hodin, 21.10.2007 v čase 21:29:53 hodin, 22.10.2007 v 
čase 19:15:47 hodin, 22.10.2007 v čase 21:25:35 hodin, 23.10.2007 v čase 18:54:38 
hodin, 23.10.2007 v čase 21:22:31 hodin, 23.10.2007 v čase 22:58:41 hodin, 
24.10.2007 v čase 20:14:50 hodin, 24.10.2007 v čase 23:13:15 hodin,25.10.2007 v 
čase 18:54:37 hodin, 25.10.2007 v čase 20:49:31 hodin, 25.10.2007 v čase 22:33:37 
hodin, 26.10.2007 v čase 19:15:42 hodin, 26.10.2007 v čase 21:46:07 hodin, 
27.10.2007 v čase 09:34:22 hodin, 7.10.2007 v čase 14:18:00 hodin, 27.10.2007 v čase 
16:53:40 hodin, 27.10.2007 v čase 21:10:27 hodin, 28.10.2007 v čase 09:15:08 hodin, 
28.10.2007 v čase 18:54:32 hodin, 8.10.2007 v čase 20:43:55 hodin, 29.10.2007 v čase 
19:15:24 hodin, 29.10.2007 v čase 21:24:32 hodin, 29.10.2007 v čase 23:34:41 hodin, 
30.10.2007 v čase 20:49:40 hodin, 30.10.2007 v čase 22:33:21 hodin, 31.10.2007 v 
čase 20:19:32 hodin, 31.10.2007 v čase 22:48:58 hodin, - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč, 

8-1-1 
48. 2008/388/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/sponzor reklamní zn ělky/listopad 
2007 - SPOJENÍ 2008/121-130 - 10× 100 000Kč, po rozsudku 

-  Rada rozpojuje správní řízení, o kterých dosud vedla společné řízení pod sp.zn. 
2008/388/vav/FTV, a bude o nich rozhodovat samostatně pod jejich původními 
spisovými značkami, a to 2008/121-130/vav/FTV 

11-0-0 



49. 2008/121/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank/Hypotéky/mut 
3/1.11.2007/18:54:45 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, 
ROZDĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 18 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - GE 
MONEY BANK, produkt Hypotéky (mutace 3) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 1.11.2007 v čase 18:54:45 hodin, 1.11.2007 v čase 22:58:35 hodin, 
3.11.2007 v čase 19:27:08 hodin, 7.11.2007 v čase 22:47:06 hodin, 8.11.2007 v čase 
22:39:59 hodin, 12.11.2007 v čase 22:37:11 hodin, 13.11.2007 v čase 22:51:42 hodin, 
15.11.2007 v čase 22:37:57 hodin, 17.11.2007 v čase 22:14:28 hodin, 18.11.2007 v 
čase 19:53:22 hodin, 20.11.2007 v čase 18:54:42 hodin, 21.11.2007 v čase 23:05:47 
hodin, 22.11.2007 v čase 22:52:59 hodin, 23.11.2007 v čase 22:14:55 hodin, 
24.11.2007 v čase 21:53:00 hodin, 25.11.2007 v čase 20:52:33 hodin, 29.11.2007 v 
čase 00:00:40 hodin, 30.11.2007 v čase 22:28:09 hodin - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-1 
50. 2008/122/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank/U Servis/mut 
4/1.11.2007/21:09:42 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, 
ROZDĚLENO, po rozsudku 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 26 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - GE 
MONEY BANK, produkt Hypotéky (mutace 4) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 1.11.2007 v čase 21:09:42 hodin, 2.11.2007 v čase 20:53:30 hodin, 
4.11.2007 v čase 20:21:52 hodin, 4.11.2007 v čase 22:31:21 hodin, 6.11.2007 v čase 
19:18:02 hodin, 7.11.2007 v čase 22:30:14 hodin, 8.11.2007 v čase 22:53:07 hodin, 
10.11.2007 v čase 19:16:41 hodin, 10.11.2007 v čase 22:48:05 hodin, 11.11.2007 v 
čase 22:31:56 hodin, 12.11.2007 v čase 23:59:02 hodin, 14.11.2007 v čase 22:20:28 
hodin, 17.11.2007 v čase 20:05:12 hodin, 17.11.2007 v čase 22:45:36 hodin, 
18.11.2007 v čase 22:29:47 hodin, 19.11.2007 v čase 23:59:44 hodin, 20.11.2007 v 
čase 22:53:52 hodin, 21.11.2007 v čase 21:24:12 hodin, 22.11.2007 v čase 22:09:52 
hodin, 24.11.2007 v čase 19:53:41 hodin, 25.11.2007 v čase 22:30:13 hodin, 
27.11.2007 v čase 00:42:50 hodin, 27.11.2007 v čase 19:18:28 hodin, 28.11.2007 v 
čase 23:06:04 hodin, 29.11.2007 v čase 20:23:20 hodin, 29.11.2007 v čase 22:57:35 
hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání 
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  

9-1-1 
51. 2008/123/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank/Hypotéky/mut 
5/2.11.2007/21:21:34 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, 
ROZDĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 



jednáním sestávajícím z 21 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - GE 
MONEY BANK, produkt Hypotéky (mutace 5) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 2.11.2007 v čase 21:21:34 hodin,3.11.2007 v čase 20:11:51 hodin, 4.11.2007 
v čase 19:21:36 hodin, 5.11.2007 v čase 19:26:56 hodin, 5.11.2007 v čase 19:59:56 
hodin, 6.11.2007 v čase 19:22:19 hodin, 9.11.2007 v čase 19:26:02 hodin, 9.11.2007 v 
čase 20:55:42 hodin, 11.11.2007 v čase 19:53:02 hodin, 12.11.2007 v čase 20:29:07 
hodin, 13.11.2007 v čase 19:22:04 hodin, 15.11.2007 v čase 20:55:03 hodin, 
16.11.2007 v čase 21:54:48 hodin, 19.11.2007 v čase 20:24:45 hodin, 22.11.2007 v 
čase 20:26:19 hodin, 23.11.2007 v čase 21:24:54 hodin, 25.11.2007 v čase 21:08:04 
hodin, 26.11.2007 v čase 20:24:55 hodin, 28.11.2007 v čase 20:53:30 hodin, 
30.11.2007 v čase 21:53:58 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které 
bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

8-1-1 
52. 2008/124/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank/Hypotéky/mut 
6/2.11.2007/22:31:25 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, 
ROZDĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 23 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - GE 
MONEY BANK, produkt Hypotéky (mutace 6) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 2.11.2007 v čase 22:31:25 hodin, 3.11.2007 v čase 22:49:05 hodin, 
5.11.2007 v čase 22:11:26 hodin, 6.11.2007 v čase 18:49:32 hodin, 7.11.2007 v čase 
22:05:03 hodin, 8.11.2007 v čase 20:24:36 hodin, 9.11.2007 v čase 22:27:39 hodin, 
10.11.2007 v čase 21:49:20 hodin, 11.11.2007 v čase 20:52:57 hodin, 13.11.2007 v 
čase 21:15:42 hodin, 14.11.2007 v čase 21:24:41 hodin, 14.11.2007 v čase 23:05:44 
hodin, 15.11.2007 v čase 22:52:24 hodin,16.11.2007 v čase 19:53:26 hodin, 16.11.2007 
v čase 22:36:16 hodin, 19.11.2007 v čase 22:19:30 hodin, 21.11.2007 v čase 20:54:30 
hodin, 23.11.2007 v čase 19:53:33 hodin, 24.11.2007 v čase 22:53:29 hodin, 
26.11.2007 v čase 21:07:26 hodin, 27.11.2007 v čase 21:33:48 hodin, 29.11.2007 v 
čase 21:09:25 hodin, 30.11.2007 v čase 20:54:03 hodin - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-1-1 
53. 2008/125/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank/Hypotéky/mut 
7/20.11.2007/19:59:40 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po 
rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím ze 2 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - GE 
MONEY BANK, produkt Hypotéky (mutace 7) na programu Prima televize v měsíci říjnu 
2007, a to 20.11.2007 v čase 19:59:40 hodin, 27.11.2007 v čase 20:00:14 hodin - 
označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 



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

8-1-1 
54. 2008/126/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/sponzor reklamní zn ělky 
Opavia/Diskito/mut 1/20:24:12 - SPOJENO POD 2008/38 8. po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 43 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
OPAVIA, produkt Diskito (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci říjnu 2007, a 
to 1.11.2007 v čase 20:24:12 hodin, 1.11.2007 v čase 20:57:36 hodin,1.11.2007 v čase 
21:32:16 hodin,2.11.2007 v čase 19:53:20 hodin,2.11.2007 v čase 20:24:12 
hodin,3.11.2007 v čase 20:45:55 hodin,3.11.2007 v čase 21:16:57 hodin,4.11.2007 v 
čase 19:59:56 hodin, 4.11.2007 v čase 21:39:07 hodin,4.11.2007 v čase 22:05:00 
hodin, 5.11.2007 v čase 20:25:34 hodin,5.11.2007 v čase 21:16:00 hodin,6.11.2007 v 
čase 19:59:42 hodin,6.11.2007 v čase 20:54:02 hodin,6.11.2007 v čase 21:29:37 hodin, 
7.11.2007 v čase 20:58:02 hodin,7.11.2007 v čase 21:15:44 hodin,8.11.2007 v čase 
19:53:22 hodin,8.11.2007 v čase 20:56:15 hodin,8.11.2007 v čase 22:08:24 
hodin,9.11.2007 v čase 19:53:34 hodin,9.11.2007 v čase 20:25:05 hodin,10.11.2007 v 
čase 19:59:52 hodin,10.11.2007 v čase 21:18:44 hodin,11.11.2007 v čase 20:24:57 
hodin, 11.11.2007 v čase 21:47:04 hodin,12.11.2007 v čase 20:00:11 hodin,12.11.2007 
v čase 20:57:13 hodin,12.11.2007 v čase 22:20:47 hodin,13.11.2007 v čase 19:59:53 
hodin,13.11.2007 v čase 20:55:57 hodin,13.11.2007 v čase 21:29:49 hodin, 14.11.2007 
v čase 19:59:53 hodin,14.11.2007 v čase 20:52:38 hodin,14.11.2007 v čase 21:13:48 
hodin,15.11.2007 v čase 20:24:32 hodin,15.11.2007 v čase 21:33:29 hodin,16.11.2007 
v čase 20:18:07 hodin,16.11.2007 v čase 20:54:17 hodin, 17.11.2007 v čase 19:59:57 
hodin,17.11.2007 v čase 21:15:50 hodin,18.11.2007 v čase 20:21:05 hodin,18.11.2007 
v čase 21:48:47 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč  

9-1-1 
55. 2008/127/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Radox/mut 1/16.11.2007/18:33:58 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 90 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
Radox (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci říjnu 2007, a to 16.11.2007 v 
čase 18:33:58 hodin,16.11.2007 v čase 18:54:43 hodin, 16.11.2007 v čase 19:21:29 
hodin, 16.11.2007 v čase 19:59:59 hodin, 16.11.2007 v čase 21:23:08 hodin, 
16.11.2007 v čase 22:15:21 hodin, 17.11.2007 v čase 18:50:31 hodin, 17.11.2007 v 
čase 19:16:42 hodin, 17.11.2007 v čase 19:20:52 hodin, 17.11.2007 v čase 19:25:43 
hodin, 17.11.2007 v čase 20:11:18 hodin, 17.11.2007 v čase 21:50:31 hodin, 
18.11.2007 v čase 18:25:57 hodin, 18.11.2007 v čase 19:17:24 hodin, 18.11.2007 v 
čase 19:22:07 hodin, 18.11.2007 v čase 19:59:58 hodin, 18.11.2007 v čase 22:04:57 
hodin, 18.11.2007 v čase 22:23:46 hodin, 19.11.2007 v čase 18:02:49 hodin, 
19.11.2007 v čase 18:31:24 hodin, 19.11.2007 v čase 19:16:54 hodin, 19.11.2007 v 
čase 19:52:55 hodin, 19.11.2007 v čase 21:07:04 hodin, 19.11.2007 v čase 23:56:30 
hodin, 20.11.2007 v čase 18:02:54 hodin, 20.11.2007 v čase 18:29:12 hodin, 
20.11.2007 v čase 18:33:48 hodin, 20.11.2007 v čase 18:49:26 hodin, 20.11.2007 v 



čase 19:15:27 hodin, 20.11.2007 v čase 19:16:43 hodin, 21.11.2007 v čase 18:33:04 
hodin, 21.11.2007 v čase 19:16:31 hodin, 21.11.2007 v čase 19:52:39 hodin, 
21.11.2007 v čase 21:07:17 hodin, 21.11.2007 v čase 22:19:27 hodin, 22.11.2007 v 
čase 00:00:18 hodin, 22.11.2007 v čase 18:30:20 hodin, 22.11.2007 v čase 18:54:42 
hodin, 22.11.2007 v čase 19:19:08 hodin, 22.11.2007 v čase 19:59:26 hodin, 
22.11.2007 v čase 20:56:20 hodin, 22.11.2007 v čase 21:33:58 hodin, 23.11.2007 v 
čase 18:29:50 hodin, 23.11.2007 v čase 18:54:41 hodin, 23.11.2007 v čase 19:26:00 
hodin, 23.11.2007 v čase 20:25:44 hodin, 23.11.2007 v čase 21:53:17 hodin, 
23.11.2007 v čase 22:27:50 hodin, 24.11.2007 v čase 18:08:06 hodin, 24.11.2007 v 
čase 18:14:06 hodin, 24.11.2007 v čase 18:54:46 hodin, 24.11.2007 v čase 19:27:33 
hodin, 24.11.2007 v čase 20:11:45 hodin, 24.11.2007 v čase 22:18:51 hodin, 
25.11.2007 v čase 18:25:00 hodin, 25.11.2007 v čase 19:17:22 hodin, 25.11.2007 v 
čase 19:26:50 hodin, 25.11.2007 v čase 19:59:50 hodin, 25.11.2007 v čase 21:47:18 
hodin, 25.11.2007 v čase 22:05:19 hodin, 26.11.2007 v čase 18:26:14 hodin, 
26.11.2007 v čase 18:49:41 hodin, 26.11.2007 v čase 19:20:31 hodin, 26.11.2007 v 
čase 19:59:33 hodin, 26.11.2007 v čase 21:13:38 hodin, 26.11.2007 v čase 22:37:09 
hodin, 27.11.2007 v čase 18:33:30 hodin, 27.11.2007 v čase 18:54:43 hodin, 
27.11.2007 v čase 19:17:12 hodin, 27.11.2007 v čase 19:27:17 hodin, 27.11.2007 v 
čase 21:09:59 hodin, 27.11.2007 v čase 22:52:13 hodin, 8.11.2007 v čase 18:02:46 
hodin, 28.11.2007 v čase 18:32:03 hodin, 28.11.2007 v čase 18:54:42 hodin, 
28.11.2007 v čase 19:22:02 hodin, 28.11.2007 v čase 19:59:55 hodin, 28.11.2007 v 
čase 22:19:34 hodin, 29.11.2007 v čase 18:54:41 hodin, 29.11.2007 v čase 19:22:00 
hodin, 9.11.2007 v čase 19:59:48 hodin, 29.11.2007 v čase 20:53:36 hodin, 29.11.2007 
v čase 21:44:21 hodin, 29.11.2007 v čase 23:34:22 hodin, 0.11.2007 v čase 18:54:44 
hodin, 0.11.2007 v čase 19:21:34 hodin, 0.11.2007 v čase 19:53:10 hodin, 30.11.2007 v 
čase 20:24:21 hodin, 30.11.2007 v čase 22:08:59 hodin, 30.11.2007 v čase 22:34:20 
hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání 
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- 

9-1-1 
56. 2008/128/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Vodafone/Sony Ericsson/mut 4 - 
sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 83 skutků spočívajících v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 4) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.11.2007 v čase 19:16:04 hodin, 1.11.2007 v čase 21:26:01 hodin, 
2.11.2007 v čase 20:47:23 hodin, 2.11.2007 v čase 22:25:14 hodin, 3.11.2007 v čase 
12:47:17 hodin, 3.11.2007 v čase 17:03:58 hodin, 3.11.2007 v čase 21:46:47 hodin, 
4.11.2007 v čase 12:06:39 hodin, 4.11.2007 v čase 20:15:50 hodin, 4.11.2007 v čase 
21:33:06 hodin, 5.11.2007 v čase 19:16:30 hodin, 5.11.2007 v čase 21:27:10 hodin, 
6.11.2007 v čase 15:00:35 hodin, 6.11.2007 v čase 21:23:24 hodin, 6.11.2007 v čase 
23:20:26 hodin, 7.11.2007 v čase 20:23:23 hodin, 7.11.2007 v čase 22:25:49 hodin, 
8.11.2007 v čase 19:17:13 hodin, 8.11.2007 v čase 21:09:57 hodin, 8.11.2007 v čase 
22:36:40 hodin, 9.11.2007 v čase 17:06:37 hodin, 9.11.2007 v čase 20:18:53 hodin, 
9.11.2007 v čase 21:45:32 hodin, 10.11.2007 v čase 12:19:34 hodin,10.11.2007 v čase 
15:54:32 hodin, 10.11.2007 v čase 20:41:24 hodin, 10.11.2007 v čase 23:18:10 hodin, 
11.11.2007 v čase 12:04:34 hodin, 11.11.2007 v čase 18:54:48 hodin, 11.11.2007 v 
čase 20:18:41 hodin, 11.11.2007 v čase 21:40:52 hodin, 12.11.2007 v čase 20:22:55 
hodin, 12.11.2007 v čase 22:33:52 hodin, 13.11.2007 v čase 20:19:43 hodin, 



13.11.2007 v čase 22:04:06 hodin, 14.11.2007 v čase 19:15:55 hodin, 14.11.2007 v 
čase 22:17:05 hodin, 15.11.2007 v čase 18:28:10 hodin, 15.11.2007 v čase 20:48:56 
hodin, 15.11.2007 v čase 22:09:17 hodin, 15.11.2007 v čase 23:20:23 hodin, 
16.11.2007 v čase 19:16:27 hodin, 16.11.2007 v čase 21:48:21 hodin, 17.11.2007 v 
čase 12:42:11 hodin, 17.11.2007 v čase 16:26:37 hodin, 17.11.2007 v čase 20:38:06 
hodin, 17.11.2007 v čase 22:39:20 hodin, 18.11.2007 v čase 10:08:59 hodin, 
18.11.2007 v čase 17:55:10 hodin,18.11.2007 v čase 20:14:42 hodin, 18.11.2007 v 
čase 21:42:50 hodin, 19.11.2007 v čase 20:18:39 hodin, 19.11.2007 v čase 22:33:18 
hodin, 20.11.2007 v čase 20:17:02 hodin, 20.11.2007 v čase 21:28:37 hodin, 
20.11.2007 v čase 23:23:31 hodin, 21.11.2007 v čase 20:48:13 hodin, 21.11.2007 v 
čase 21:17:56 hodin, 22.11.2007 v čase 20:19:58 hodin, 22.11.2007 v čase 21:27:41 
hodin, 22.11.2007 v čase 22:59:16 hodin, 23.11.2007 v čase 18:25:06 hodin, 
23.11.2007 v čase 20:49:27 hodin, 23.11.2007 v čase 23:04:47 hodin, 24.11.2007 v 
čase 13:23:49 hodin, 24.11.2007 v čase 17:03:48 hodin, 24.11.2007 v čase 20:41:50 
hodin, 24.11.2007 v čase 22:47:23 hodin, 25.11.2007 v čase 10:13:07 hodin, 
25.11.2007 v čase 18:54:49 hodin, 25.11.2007 v čase 20:46:06 hodin, 25.11.2007 v 
čase 23:04:35 hodin, 26.11.2007 v čase 20:49:48 hodin, 27.11.2007 v čase 00:12:54 
hodin, 27.11.2007 v čase 21:27:32 hodin, 27.11.2007 v čase 23:22:22 hodin, 
28.11.2007 v čase 20:47:23 hodin, 28.11.2007 v čase 23:29:08 hodin, 29.11.2007 v 
čase 19:16:43 hodin, 29.11.2007 v čase 21:38:05 hodin, 29.11.2007 v čase 23:40:38 
hodin, 30.11.2007 v čase 19:15:40 hodin, 30.11.2007 v čase 21:18:33 hodin - 
označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada 
ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

9-1-1 
57. 2008/129/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Vodafone/Sony Ericsson/mut 5 - 
ponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, ROZD ĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 83 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 5) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.11.2007 v čase 20:17:56 hodin,1.11.2007 v čase 22:02:24 
hodin,2.11.2007 v čase 21:15:23 hodin,2.11.2007 v čase 23:04:34 hodin,3.11.2007 v 
čase 14:20:24 hodin,3.11.2007 v čase 20:39:38 hodin,3.11.2007 v čase 23:12:55 
hodin,4.11.2007 v čase 17:55:33 hodin,4.11.2007 v čase 20:43:34 hodin,4.11.2007 v 
čase 23:04:36 hodin,5.11.2007 v čase 20:19:22 hodin,5.11.2007 v čase 22:05:14 
hodin,6.11.2007 v čase 20:16:18 hodin,6.11.2007 v čase 22:02:34 hodin,7.11.2007 v 
čase 18:27:04 hodin,7.11.2007 v čase 20:51:36 hodin,7.11.2007 v čase 23:09:46 
hodin,8.11.2007 v čase 20:18:20 hodin,8.11.2007 v čase 21:27:02 hodin,8.11.2007 v 
čase 22:59:23 hodin,9.11.2007 v čase 18:25:23 hodin,9.11.2007 v čase 20:49:30 
hodin,9.11.2007 v čase 23:06:26 hodin,10.11.2007 v čase 12:49:08 hodin,10.11.2007 v 
čase 17:03:11 hodin,10.11.2007 v čase 21:12:38 hodin,11.11.2007 v čase 09:15:29 
hodin,11.11.2007 v čase 16:14:50 hodin, 11.11.2007 v čase 19:15:51 hodin,11.11.2007 
v čase 20:46:50 hodin,11.11.2007 v čase 23:06:12 hodin,12.11.2007 v čase 20:51:01 
hodin,12.11.2007 v čase 23:28:22 hodin,13.11.2007 v čase 20:49:34 hodin,13.11.2007 
v čase 22:32:38 hodin, 14.11.2007 v čase 20:16:03 hodin,14.11.2007 v čase 23:30:31 
hodin,15.11.2007 v čase 19:15:19 hodin,15.11.2007 v čase 21:10:03 hodin,15.11.2007 
v čase 22:34:33 hodin,16.11.2007 v čase 17:09:43 hodin,16.11.2007 v čase 20:47:50 
hodin, 16.11.2007 v čase 23:07:28 hodin,17.11.2007 v čase 13:22:36 hodin,17.11.2007 
v čase 17:03:42 hodin,17.11.2007 v čase 21:09:39 hodin,17.11.2007 v čase 23:17:02 
hodin,18.11.2007 v čase 12:08:31 hodin,18.11.2007 v čase 18:54:38 hodin, 18.11.2007 



v čase 20:43:02 hodin,18.11.2007 v čase 23:05:42 hodin,19.11.2007 v čase 20:49:29 
hodin,19.11.2007 v čase 23:29:20 hodin,20.11.2007 v čase 20:50:18 hodin,20.11.2007 
v čase 22:03:30 hodin,21.11.2007 v čase 19:15:24 hodin, 21.11.2007 v čase 22:16:18 
hodin,22.11.2007 v čase 18:25:20 hodin,22.11.2007 v čase 20:50:13 hodin,22.11.2007 
v čase 22:06:53 hodin,22.11.2007 v čase 23:25:11 hodin,23.11.2007 v čase 19:15:26 
hodin,23.11.2007 v čase 21:18:36 hodin, 24.11.2007 v čase 08:53:38 hodin,24.11.2007 
v čase 14:46:57 hodin,24.11.2007 v čase 19:17:14 hodin,24.11.2007 v čase 21:13:50 
hodin,24.11.2007 v čase 23:20:05 hodin,25.11.2007 v čase 12:22:10 hodin,25.11.2007 
v čase 19:16:06 hodin, 25.11.2007 v čase 21:14:20 hodin,26.11.2007 v čase 19:14:30 
hodin,26.11.2007 v čase 22:16:42 hodin,27.11.2007 v čase 20:18:35 hodin,27.11.2007 
v čase 22:06:31 hodin,28.11.2007 v čase 19:16:24 hodin,28.11.2007 v čase 21:07:53 
hodin, 28.11.2007 v čase 21:19:08 hodin,29.11.2007 v čase 20:17:08 hodin,29.11.2007 
v čase 22:10:45 hodin,29.11.2007 v čase 23:54:55 hodin,30.11.2007 v čase 20:18:10 
hodin,30.11.2007 v čase 21:47:46 - označeného jako sponzor reklamní znělky, které 
bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

8-1-1 
58. 2008/130/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Vodafone/Sony Ericsson/mta 
6/1.11.2007/20:51:24 - sponzor reklamní zn ělky - SPOJENO pod 2008/388, po rozsudku, 
ROZDĚLENO 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 83 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
VODAFONE, produkt Sony Ericsson (mutace 6) na programu Prima televize v měsíci 
říjnu 2007, a to 1.11.2007 v čase 20:51:24 hodin,1.11.2007 v čase 22:32:58 
hodin,2.11.2007 v čase 21:45:22 hodin,3.11.2007 v čase 09:10:00 hodin,3.11.2007 v 
čase 15:54:30 hodin,3.11.2007 v čase 21:10:46 hodin,4.11.2007 v čase 09:15:46 hodin, 
4.11.2007 v čase 19:15:54 hodin,4.11.2007 v čase 21:14:42 hodin,5.11.2007 v čase 
17:08:09 hodin,5.11.2007 v čase 20:50:59 hodin,5.11.2007 v čase 23:32:16 
hodin,6.11.2007 v čase 20:47:45 hodin,6.11.2007 v čase 22:35:16 hodin, 7.11.2007 v 
čase 19:16:21 hodin,7.11.2007 v čase 21:30:25 hodin,8.11.2007 v čase 18:24:47 
hodin,8.11.2007 v čase 20:50:03 hodin,8.11.2007 v čase 22:05:15 hodin,8.11.2007 v 
čase 23:22:16 hodin,9.11.2007 v čase 19:16:26 hodin, 9.11.2007 v čase 21:17:34 
hodin,10.11.2007 v čase 09:01:23 hodin,10.11.2007 v čase 14:21:11 hodin,10.11.2007 
v čase 19:15:25 hodin,10.11.2007 v čase 21:42:59 hodin,11.11.2007 v čase 10:15:49 
hodin,11.11.2007 v čase 17:55:03 hodin, 11.11.2007 v čase 19:21:38 hodin,11.11.2007 
v čase 21:13:56 hodin,12.11.2007 v čase 19:16:30 hodin,12.11.2007 v čase 22:17:33 
hodin,13.11.2007 v čase 15:06:31 hodin,13.11.2007 v čase 21:23:38 hodin,13.11.2007 
v čase 23:21:54 hodin, 14.11.2007 v čase 20:46:17 hodin,14.11.2007 v čase 21:18:30 
hodin,15.11.2007 v čase 20:18:15 hodin,15.11.2007 v čase 21:27:08 hodin,15.11.2007 
v čase 22:58:51 hodin,16.11.2007 v čase 18:29:13 hodin,16.11.2007 v čase 21:17:12 
hodin, 17.11.2007 v čase 09:08:08 hodin,17.11.2007 v čase 14:46:45 hodin,17.11.2007 
v čase 19:15:25 hodin,17.11.2007 v čase 21:44:14 hodin,18.11.2007 v čase 09:15:06 
hodin,18.11.2007 v čase 15:58:35 hodin,18.11.2007 v čase 19:16:07 hodin, 18.11.2007 
v čase 21:14:45 hodin,19.11.2007 v čase 19:15:28 hodin,19.11.2007 v čase 22:16:10 
hodin,20.11.2007 v čase 15:03:20 hodin,20.11.2007 v čase 21:09:19 hodin,20.11.2007 
v čase 22:36:24 hodin,21.11.2007 v čase 20:18:46 hodin,21.11.2007 v čase 23:27:10 
hodin,22.11.2007 v čase 19:13:15 hodin,22.11.2007 v čase 21:09:43 hodin,22.11.2007 
v čase 22:38:58 hodin,23.11.2007 v čase 17:06:54 hodin,23.11.2007 v čase 20:19:17 
hodin,23.11.2007 v čase 21:47:06 hodin,24.11.2007 v čase 12:41:20 hodin,24.11.2007 



v čase 15:55:06 hodin,24.11.2007 v čase 20:05:28 hodin,24.11.2007 v čase 21:46:33 
hodin,25.11.2007 v čase 09:40:11 hodin,25.11.2007 v čase 14:46:09 hodin,25.11.2007 
v čase 20:17:01 hodin,25.11.2007 v čase 21:41:05 hodin,26.11.2007 v čase 20:18:33 
hodin,26.11.2007 v čase 22:33:56 hodin,27.11.2007 v čase 20:48:59 hodin,27.11.2007 
v čase 22:37:38 hodin,28.11.2007 v čase 20:17:19 hodin,28.11.2007 v čase 22:16:20 
hodin,29.11.2007 v čase 18:26:26 hodin,29.11.2007 v čase 20:47:18 hodin,29.11.2007 
v čase 22:51:24 hodin,30.11.2007 v čase 17:12:22 hodin,30.11.2007 v čase 20:47:46 
hodin,30.11.2007 v čase 23:04:32 hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, 
které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

8-1-1 
59. 2009/705/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a Cool/Nejúžasn ější videa 
světa/18.4.2009/19:25 - bezd ůvodné zobrazování trpících osob, po vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., správní řízení z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa dne 18. dubna 2009 od 19:25 hodin na 
programu Prima Cool, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro 
vedení správního řízení 

6-3-2 
-  Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění na porušení§ 32 

odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli vysílání povinnost 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, kterého se dopustil 
odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa dne 18. dubna 2009 od 19:25 hodin na 
programu Prima Cool, který obsahoval reportáže zobrazující važně zraněné osoby, 
dramatické scény, s komentářem zdůrazňujícím zejména úžasnost těchto situací  

9-1-0 
60. 1278(2009): COUNTRY RADIO s.r.o.; COUNTRY RADIO , s. r.o. / COUNTRY RADIO – 
vysílání dne 1. října 2009, analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel COUNTRY RADIO, s. r.o. odvysílal program 
COUNTRY RADIO v kontrolovaném dnu 1. října 2009 v čase od 00:00 do 24:00 hodin v 
souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
61. 2009/1263/mis/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o./Evrop a 2 - analýza vysílání ze dne 9. 
října 2009/6:00-10:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Evropa 2, 
provozovatele Evropa 2, spol. s r.o., z období 9. října 2009, v čase 6:00-10:00 hodin 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Evropa 2, spol. s r.o., správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním skryté reklamy v Ranní show 

8-1-1 
-  Rada vydává provozovateli Evropa 2 spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1) 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nedodal kompletní požadovaný 
záznam 

9-0-0 



62. 1289(2009): Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledn ě rozhlasového 
vysílání - podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchačů, který se týkal upoutávky na český film 3 
sezóny v pekle, odvysílané dne 28.11.2009 na progamu FREKVENCE 1 a podnětem 
posluchače, který se týkal pořadu Zpátky do minulosti odvysílaném dne 27. 11. 2009 v 
čase 7:02:50 hodin na programu EVROPA 2 provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. 

10-0-0 
-  Rada vydává upozornění provozovateli Frekvence 1, a.s., pro možné porušení § 32 
odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu FREKVENCE 1 odvysílal 
dne 28. 11. 2009 upoutávku na film 3 sezóny v pekle, která obsashovala nadávky  

4-2-4 
-  Rada vydává upozornění provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1, písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu 
EVROPA 2 odvysílal dne 27. 11. 2009 v čase 7:02:50 pořad Zpátky do minulosti, který 
mohl utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo 
rasových menšin  

10-0-0 
63. 2009/1266/mis/4S : 4S PRODUCTION, a.s./Expres r adio - zm ěna programové 
skladby 

-  Rada vydává provozovateli 4S Production, 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 programové skladby  

10-0-0 
64. 2009/1215/VAL/HEL: HELLAX spol. s r. o.; Helax/ 3.10.2009/ - vyjád ření 
provozovatele rozhlasového vysílání k vydanému upoz ornění na porušení LP(podíl 
mluveného slova) - na v ědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele HELLAX, spol. s r. o., k vydanému 
upozornění na porušení licenčních podmínek ze dne 23.11.2009 sp. 
zn.2009/1215/val/HEL  

10-0-0 
65. 1280(2009): Kabel Ostrov, s.r.o./TV Ostrov - an alýza kontinuálního úseku vysílání z 
období 28.10. - 3.11. 2009 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV Ostrov, 
provozovatele Kabel Ostrov, s.r.o., z období 28. října - 3. listopadu 2009  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Kabel Ostrov, s.r.o. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, jehož se dopustil tím, že textová informační smyčka vysílaná v období od 28. 
října do 3. listopadu 2009 na programu TV Ostrov neměla licencí stanovenou délku 60 - 
90 minut  

10-0-0 
-  Rada vydává provozovateli Kabel Ostrov, s.r.o. upozornění na porušení § 50 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že v období od 28. října do 3. listopadu 
2009 ve vysílání programu TV Ostrov čas vyhrazený reklamě opakovaně přesáhl v 
průběhu 1 hodiny 12 minut  

10-0-0 
66. 1275(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima - Ko ntinuální analýza - 26. října 2009 od 
15:45 do 22:30 hodin  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima televize 
ze dne 26. října 2009 v časovém rozmezí od 15:45 do 22:30 hodin  

9-0-0 



-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Jak se staví sen dne 26. října 2009 v čase 21:25 až 22:30 hodin na programu 
Prima televize, který obsahoval prezentaci konkrétní krčmy v Dětenicích, se mohl 
dopustit porušení zákazu reklamy skryté.  

9-0-0 
67. 1279(2009): FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - analýza po řadu Terminátor, 
odvysíláno 8. října 2009 od 20:15 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Terminátor: Příběh Sáry Connorové, 
odvysílaného dne 8. října 2009 od 20:15 hodin provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. 
na programu Prima COOL 

8-0-1 
-  Rada shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal pořad Terminátor: 
Příběh Sáry Connorové dne 8. října 2009 od 20:15 hodin na programu Prima COOL v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

8-0-2 
68. 1205(2009): CET 21 spol. s r.o.; Nova Cinema/an alýza kontinuálního úseku vysílání 
z období 2. - 3. listopadu 2009 v časovém úseku od 19.56 hodin do 00.30 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání na programu Nova 
Cinema ze dnů 2. a 3. listopadu 2009 v časovém úseku od 19.56 hodin do 00.30 hodin. 

10-0-0 
-  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 Ostrov smrti dne 2. 
listopadu 2009 ve 20:02 hodin na programu Nova Cinema se dopustil 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.  

10-0-0 
-  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 Vražedné sny dne 2. 
listopadu 2009 ve 21:47 hodin na programu Nova Cinema se dopustil 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.  

8-0-0 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sexy dívky od vedle dne 3. 
listopadu 2009 v 00:04 hodin na programu Nova Cinema se dopustil porušení 
povinnosti zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje 
omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na 
nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního 
vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé 
po celou dobu vysílání.  

10-0-0 
69. 1246(2009): CET 21 spol. s r.o.; program Nova /  reality show D ům snů - odkaz na 
mediální partnery Radio Impuls a deník Blesk 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 



tím, že textové informace s odkazem na Rádio Impuls a deník Blesk v pořadu Dům snů 
vysílaném dne 9. září 2009 na programu NOVA byly neoddělenou reklamou 

8-0-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že textová informace s odkazem na Rádio Impuls v pořadu Dům snů vysílaném dne 
16. září 2009 na programu NOVA byly neoddělenou reklamou 

8-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že textové informace s odkazem na Rádio Impuls a deník Blesk v pořadu Dům snů 
vysílaném dne 23. září 2009 na programu NOVA byly neoddělenou reklamou 

8-0-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že textová informace s odkazem na Rádio Impuls v pořadu Dům snů vysílaném dne 
30. září 2009 na programu NOVA byly neoddělenou reklamou 

8-0-2 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že textové informace s odkazem na Rádio Impuls a deník Blesk v pořadu Dům snů 
vysílaném dne 7. října 2009 na programu NOVA byly neoddělenou reklamou 

8-0-2 
70. 1274(2009): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysí lání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 25. listopadu až 8. prosince 2009: Česká televize/ČT1 – Reportéři 
ČT, reportáž Uhlobaroni Koláček a Otava definitivně volní, 2. listopadu 2009 ve 21:30 
hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Televizní noviny, reportáž Exekuce za telefon, který 
nechtěl, 23. listopadu 2009 v 19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Kriminálka Las 
Vegas VI (24), 3. prosince 2009 v 17:40 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – Nováčci 
(15), 25. listopadu 2009 ve 14:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – reklama Strepsils 
Cooling Mint, 24. srpna 2009 v 7:39 hodin; Česká televize/ČT24 a ČT1 – pořady Otázky 
Václava Moravce obecně; Česká televize/ČT24 – přenosy z ustavujícího sněmu TOP 
09, 27. a 28. listopadu 2009; Česká televize/ČT24 – pokrytí sjezdu Strany zelených, 4. 
prosince 2009 od 17:00 hodin a 5. prosince 2009 od 8:00 hodin; FTV Prima s.r.o./Prima 
televize – pořad Volejte věštce obecně; Česká televize/ČT1 – pořad Pošta pro tebe 
obecně; Nespecifikovaný program – reklama na půjčku společnosti Provident bez 
přesného určení; Česká televize/bez konkretizace programu – informování o globálním 
oteplování obecně; Nespecifikovaný program – reklama s použitím písničky Na kolena 
bez konkretizace doby vysílání; Různí provozovatelé/Různé programy – používání 
slovního obratu „pád komunismu“ obecně. 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Reportéři ČT, resp. reportáže Uhlobaroni Koláček a Otava definitivně volní dne 2. 
listopadu 2009 ve 21:30 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti 
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, 
přičemž názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací 
zpravodajského charakteru. 

10-0-0 



 - Rada přiznává JUDr. Pavlu Kučerovi účastenství ve správním řízení vedeném s 
provozovatelem Českou televizí pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb. odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže Uhlobaroni Koláček a Otava 
definitivně volní dne 2. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na programu ČT1. 
 

9-1-0 
 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Exekuce za telefon, který nechtěl, dne 23. listopadu 
2009 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby 
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti 
 

5-2-2 
71. 2009/1265/had/ČFS: Československá filmová spole čnost, s.r.o.; zm ěna LP-zm ěna 
časového rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o. souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2008/1066/zem/CSF, č.j. 
zem/5743/08 ze dne 26. 8. 2008 k provozování programu CSmini prostřednictvím 
družice a kabelových systémů, podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v rozšíření časového rozsahu vysílání od 6.00 hodin do 12.00 hodin denně 

11-0-0 
72. 1301(2009): APSV ČR; materiál pro interní pot řebu Rady - zm ěna licence pro 
programové - vysílací okruhy 

-  Rada se seznámila s interním právním rozborem dotýkajícím se změn skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

11-0-0 
73. 2009/81/had/Ber: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska  republika s.r.o. ; Prostamol 
Uno/28.10.2008/13:07/Nova-po vyjád ření 

-  Rada zastavuje správní řízení se společností Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska 
republika s.r.o., IČ: 27871533, sídlem: Komárkova 2299/16, 148 00 Praha 4, vedené 
pro možné porušení § 2 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl účastník dopustit 
jako zadavatel tím, že reklama na humánní léčivý přípravek Prostamol Uno, odvysílaná 
v premiéře dne 28. října 2008 v 13:07 hodin na programu Nova, je reklamou srovnávací 
zpracovanou v rozporu s podmínkami stanovenými pro srovnávací reklamu zvláštním 
právním předpisem, se zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., neboť 
nebylo prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení 

8-0-0 
74. 2008/847/had/Soi: Soigner s.r.o.; Formia 4 Inte nsive/24.3.2008/11:45/Prima/Nova-po 
vyjád ření 

-  Rada ukládá společnosti Soigner s.r.o., IČ: 268 3999 03, sídlem: Michelská 60, Praha 
4 pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se dopustil tím, že zadal reklamu na produkt Formia 4 INTESIVE premiérově 
vysílané dne 24. března 2008 v 11:45 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného do 11. května 2008 na programech Prima televize a Nova se mohl 
dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalosoutěžní praktikou, neboť v reklamě 
jsou uvedena tvrzení týkající se hubnutí, která mohou vyvolat klamnou představu o 
účincích přípravku. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením 
§ 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 



8-0-0 
75. 2008/1002/STU/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/OPAVIA/Vlnky mlé čné/mut 
1/1.5.2008/20:07:47 - sponzor reklamní zn ělky - 2 500 000K č; po rozsudku 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 2 500 000,-Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 56 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
Opavia, Vlnky mléčné (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci květnu 2008, a 
to dne 1.5.2008 v časech 20:07:47, 21:44:36, dne 2.5.2008 v časech 20:17:19,21:42:40, 
dne 3.5.2008 v čase 21:03:04, dne 4.5.2008 v časech 20:52:24,21:21:22, dne 5.5.2008 
v časech 19:30:49, 20:19:36, dne 6.5.2008 v čase 21:49:22, dne 7.5.2008 v čase 
20:27:34, dne 8.5.2008 v časech 19:30:44, 21:39:38, dne 9.5.2008 v časech 
20:48:28,21:40:20, dne 10.5.2008 v časech 19:30:48,20:32:30, dne 11.5.2008 v čase 
21:19:35, dne 12.5.2008 v čase 20:48:55,21:48:59, dne 13.5.2008 v časech 
19:31:26,20:22:21, dne 14.5.2008 v čase 21:22:45, dne 15.5.2008 v časech 
20:49:54,21:44:08, dne 16.5.2008 v časech 20:46:50,21:40:57, dne 17.5.2008 v časech 
19:31:07,21:02:49, dne 18.5.2008 v časech 20:50:48,21:52:05, dne 19.5.2008 v časech 
19:30:46,20:26:44, dne 20.5.2008 v čase 21:40:34, dne 21.5.2008 v časech 
20:49:03,21:29:15, dne 22.5.2008 v časech 20:25:42,21:40:14, dne 23.5.2008 v časech 
20:20:35,22:14:27, dne 24.5.2008 v časech 19:31:07,21:04:34, dne 25.5.2008 v časech 
21:45:33,22:41:47, dne 26.5.2008 v časech 21:19:34,22:17:35, dne 27.5.2008 v časech 
19:30:48,20:55:56, dne 28.5.2008 v časech 20:54:27,21:21:27, dne 29.5.2008 v časech 
20:54:59,22:35:08, dne 30.5.2008 v časech 20:25:17,22:09:55, dne 31.5.2008 v časech 
19:30:53, 21:00:49 - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, 
dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč 

9-0-2 
76. 2008/1165/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/časopis DIETA/mut 
1/1.6.2008/20:49:45 - sponzor reklamní zn ělky - 2 500 000K č; po rozsudku 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 2 500 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím z 59 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
časopis Dieta (mutace 1) na programu Prima televize v měsíci červnu 2008, a to dne 
1.6.2008 v časech 20:49:45,21:13:07, 21:50:59, 22:16:58,dne 2.6.2008 v časech 
20:47:45, 21:13:20, dne 3.6.2008 v časech 20:19:02,21:42:57,22:17:15, dne 4.6.2008 v 
časech 20:20:26,20:49:31, 21:26:23, dne 5.6.2008 v časech 20:21:10, 20:48:10, dne 
6.6.2008 v čase 20:49:09, dne 7.6.2008 v čase 14:21:53, dne 8.6.2008 v čase 
14:15:26,dne 9.6.2008 v čase 15:06:08,dne 10.6.2008 v čase 15:08:39, dne 11.6.2009 
v čase 15:06:34, dne 12.6.2008 v čase 15:02:42,dne 13.6.2008 v čase 15:08:26,dne 
14.6.2008 v čase 16:16:33,dne 15.6.2008 v časech 17:10:35,18:21:54, dne 16.6.2008 v 
časech 15:13:08,18:25:40, 19:23:03, dne 17.6.2008 v časech 
17:12:17,18:28:59,19:24:57, dne 18.6.2008 v časech 15:10:28,18:29:51,19:25:18, dne 
19.6.2008 v časech 17:14:13,18:22:54,19:31:17, dne 20.6.2008 v časech 
18:24:14,19:31:24, dne 21.6.2008 v časech 14:25:40,18:32:04, dne 22.6.2008 v časech 
14:51:10,18:23:56, dne 23.6.2008 v časech 15:12:44,20:04:03,21:14:29, dne 24.6.2008 
v časech 17:10:14,20:04:24, dne 25.6.2008 v časech 15:21:38,18:21:17, dne 25.6.2008 
v čase 19:24:51, dne 26.6.2008 v časech 15:28:51,19:25:33, dne 27.6.2008 v čase 
20:39:25, dne 28.6.2008 v časech 20:10:02,20:34:25,21:11:29, dne 29.6.2008 v čase 
18:16:57 - označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou, dopustil 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání 



zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč 

9-0-2 
77. 2008/1166/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/časopis DIETA/mut 
2/30.6.2008/21:13:52 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č; po rozsudku 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, IČ: 48115908, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť se pokračujícím 
jednáním sestávajícím ze 2 skutků spočívajích v odvysílání obchodního sdělení - 
časopis Dieta (mutace 2) na programu Prima televize v měsíci červnu 2008, a to 
30.6.2008 v časech 21:13:52 a 22:17:57 hodin - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

9-0-2 
78. Rpo/147/04 (0706/2008): ČESKÁ TELEVIZE; Rpo/147/04 - ČT1/Reporté ři ČT/Střet 
zájmů po vědecku/1.11.2004 - 100 000K č - ZASTAVENO 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím 6Ca 104/2007 – 104, kterým byla zamítnuta žaloba 
České televize proti rozhodnutí Rady, kterým byla České televizi podle § 60 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč za odvysílání 
reportáže Střet zájmů po vědecku v rámci pořadu Reportéři ČT, jehož odvysíláním na 
programu ČT 1 dne 1. listopadu 2004 a dne 3. listopadu 2004 na programu ČT 2 došlo 
k porušení povinnosti stanovené § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož má 
provozovatel vysílání poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů; názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od 
informací zpravodajského charakteru. 

10-0-1 
79. 2008/1045/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Te levizní noviny+Odpolední televizní 
noviny+St řepiny/týraný chlapec z Ku řimi - SPOJENÍ 2008/298-9,301-4 - 6x 100 
000Kč_informace o rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem městského soudu 10Ca 5/2009 – 71, kterým byla 
zamítnuta žaloba žalobce, CET 21, s.r.o., kterou se žalobce domáhal přezkoumání 
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterým Rada rozhodla tak, že 
žalobce porušil povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění, bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému 
nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Za porušení této 
povinnosti, ke které došlo dne 9.1.2008 v pořadu Odpolední Televizní noviny vysílaného 
od 17.00 hodin na programu Nova, dále dne 9.1.2008 v pořadu Televizní noviny 
vysílaného od 19.30 hodin na programu Nova, dne 13.1.2008 v pořadu Střepiny 
vysílaného od 21.30 hodin na programu Nova, dne 15.1.2008 v pořadu Televizní noviny 
vysílaného od 19.30 hodin na programu Nova, dne 16.1.2008 v pořadu Televizní noviny 
vysílaného od 19.30 hodin na programu Nova a dne 20.1.2008 v pořadu Střepiny 
vysílaného od 21.35 hodin na programu Nova, byla žalobci udělena pokuta ve výši 
100.000,- Kč za každé z uvedených porušení, spočívajících v odvysílání záběrů 
„týraného chlapce v Kuřimi“.  

11-0-0 



80. Rpo/110/05: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/110/05 - N ova/Big Brother/28.08.-01.09.2005 - 4 
000 000Kč 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j: 4 As 6/2009 ze dne 
15. října 2009 doručené Radě dne 19. listopadu 2009 

11-0-0 
-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
pořadů ze série Big Brother ve dnech 28. srpna 2005 až 1. září 2005 na programu 
NOVA, neboť uplynula lhůta pro uložení pokuty 

11-0-0 
81. 2008/173/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Krušovice/mut 6/1.12.2007/21:22:31 - 
sponzor reklamní zn ělky - 1 000 000K č; po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 5 Ca 366/2009, 
kterým byla zamítnuta žaloba České televize, kterou se domáhala přezkoumání 
rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/173/vav/ČTV a sp.zn. 2008/174/vav/ČTV, kterým byla 
České televizi uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč, resp. 300 000 Kč, za porušení 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy na 
produkt pivo Krušovice (mutace 6, resp. 7), označenou žalobkyní jako sponzor reklamní 
znělky 

11-0-0 
82. 2008/1003/STU/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/Rama/IDEA! Classic/mut 
1/5.5.2008/21:14:12 - sponzor reklamní zn ělky - 2 500 000K č; po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 9 Ca 191/2009, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1003/STU/FTV, kterým byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 2 500 000 Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy na produkt Rama, Idea! Classic (mutace 
1) označené žalobcem jako sponzor reklamní znělky do vysílání v premiéře dne 
5.5.2008 v 21:14:12 hodin a posléze reprízovaná v měsíci květnu 2008 na programu 
Prima televize celkem 105x  

11-0-0 
83. 2008/1171/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/Vodafone/Jde to i jinak/mut 
6/6.6.2008/19:59:43 - sponzor reklamní zn ělky - 1 600 000K č; po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 9 Ca 201/2009-46, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1171/vav/FTV, kterým byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 1 600 000 Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy na produkt Vodafone, Jde to i jinak 
(mutace 6) označené žalobcem jako sponzor reklamní znělky do vysílání. Reklama byla 
zařazena do vysílání programu Prima televize označené žalobcem jako sponzor 
reklamní znělky do v premiéře dne 6.6.2008 v 19:59:43 hodin a posléze reprízovaná v 
měsíci červnu 2008 na programu Prima televize celkem 31x 

11-0-0 
-  Rada bere zpět podanou kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 27. října 2009 č.j. 9 Ca 201/2009 

11-0-0 
84. 2008/1172/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/Vodafone/Jde to i jinak/mut 
8/11.6.2008/15:00:22 - sponzor reklamní zn ělky - 2 500 000K č; po rozsudku 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 9 Ca 202/2009-36, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1172/vav/FTV, kterým byla žalobci 
uložena pokuta ve výši 2 500 000 Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy na produkt Vodafone, Jde to i jinak 
(mutace 8) označené žalobcem jako sponzor reklamní znělky do vysílání. Reklama byla 



zařazena do vysílání programu Prima televize označené žalobcem jako sponzor 
reklamní znělky do v premiéře dne 11.6.2008 v 15:00:22 hodin a posléze reprízovaná v 
měsíci červnu 2008 na programu Prima televize celkem 124x 

11-0-0 
-  Rada bere zpět podanou kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 27. října 2009 č.j. 9 Ca 202/2009 

10-0-0 
85. 2007/715/had/HEB: Herbacos - bofarma, s.r.o.; L ipovitan/mut 1/9.5.2006-
30.3.2007/ČT1/Prima - 100 000K č-po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 1 As 49/2009-49 , 
kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti HERBACOS-BOFARMA, s. r. o., 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2008, č. j. 11 Ca 244/2008 – 27 
ve věci rozhodnutí Rady ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 2007/715/had, č. j. had/3916/08, 
kterým byla udělena pokuta 100 000,- Kč výše zmíněné společnosti jako zadavateli za 
porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
odvysíláním reklamy na doplněk stravy LIPOVITAN. 

11-0-0 
86. 2007/955/had/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Odl ožené p řípady/16.3.2007/17:35 - 
250 000Kč-po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, kterým byla 
zamítnuta kasační stížnost společnosti CET 21 spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady o 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním 
pořadu Odložené případy dne 16. 3. 2007 od 17:35 hodin na programu Nova, 

10-0-0 
87. 2008/386/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/GE Money Bank/EU Servis, 
Panasonic/Pro Curve, Reflex/mut 1,2 - sponzor rekla mní znělky - SPOJENÍ 2008/117-
120 + 4x 100 000Kč; po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem NSS, č.j. 7 As 42/2009, kterým se zrušuje rozsudek 
městského soudu ze dne 24.2.2009 č.j. 8 Ca 236/2008, kterým byla zamítnuta žaloba, 
kterou se Česká televize domáhala zrušení rozhodnutí Rady ze dne 27.2.2008, sp. zn. 
2008/386/vav/ČTV, jímž Rada České televizi uložila pokuty v celkové výši 400 000 Kč 
za porušení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných 
pořadů v ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
stěžovatelka dopustila tím, že ve čtyřech případech v průběhu listopadu 2007 odvysílala 
označení sponzora reklamní znělky, které bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
88. 2008/385/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT2/sponzor reklamní zn ělky/Axa 
pojiš ťovna, Panasonic/Viera, Peugeot, RWE, Synot Tip/ říjen 2007 - SPOJENÍ 2008/30-
35 + 6x 100 000Kč; po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem NSS, č.j. 7 As 41/2009, kterým se zrušuje rozsudek 
městského soudu ze dne 24.2.2009 č.j. 8 Ca 234/2008, kterým byla zamítnuta žaloba, 
kterou se Česká televize domáhala zrušení rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání ze dne 27.2.2008, sp. zn. 2008/385/vav/ČTV, jímž byla stěžovatelce uložena 
pokuta v celkové výši 600 000 Kč za porušení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, 
teleshoppingu a sponzorovaných pořadů v ustanovení § 48 odst. 4 odst. a) zákone č. 
231/2001 Sb., kterého se stěžovatelka dopustila tím, že v šesti případech v průběhu 
října 2007 odvysílala označení sponzora reklamní znělky, které bylo neoddělanou 
reklamou 

11-0-0 
89. 2007/665/hak/FRE: Frekvence 1, a.s.; Frekvence 1/změna LP/rozší ření zpravodajství 
lokálním odpojováním - NESOUHLAS; po rozsudku NSS 



-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 As 30/2009, kterým 
byl zrušen rozsudek městského soudu č.j. 8 Ca 278/2008 ze dne 29.1.2009, který byla 
zamítnuta žaloba žalobkyně – Frekvence 1, a.s., proti rozhodnutí Rady sp.zn. 
2007/665/hak/FRE ze dne 20.5.2008, kterým Rada nevyhověla žádosti žalobkyně a 
neudělila souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Frekvence 1, spočívající ve změně licenčních 
podmínek, jejíž podstatou je rozšíření zpravodajství lokálním odpojováním 

11-0-0 
90. 1702(2008): Dopravní kampa ň Nemyslíš-zaplatíš! v televizním vysílání 

-  Rada se seznámila s dopisem ministra dopravy Ing. Gustáva Slamečka, MBA, ve věci 
bezpečnostní kampaně Nemyslíš?Zaplatíš! 

11-0-0 
91. 1277(2009): Odpov ěď na stížnost ohledn ě absence skrytých titulk ů na programu 
Prima televize dne 22. listopadu 2009 

-  Rada se seznámila s podklady týkajících se zastoupení pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro sluchově postižené ve vysílání provozovatelů 

11-0-0 
92. 1089(2009): Eurosport/ česká verze/MS v atletice/komentá ř Š. 
Škorpila/22.8.2009/12:00-14:00 - odpov ěď provozovatele 

-  Rada se seznámila s přípisem francouzského provozovatele programu Europort ze 
dne 1. prosince 2009 

11-0-0 
93. 0278(2009): Sapphire Media International B.V.; -korespondence 

-  Rada se seznámila s korespondencí vedenou s provozovatelem Sapphire Media 
International B.V. ve věci řízení programu Hustler TV 

10-0-0 
94. 1271(2009): Zpráva z 31. zasedání Kontaktního v ýboru  

-  Rada bere na vědomí Zprávu z 31. zasedání Kontaktního výboru 
11-0-0 

95. 2009/1296/CUN/PRA: Pražské inforádio, s.r.o.; ž ádost o souhlas se zm ěnou 
licen čních podmínek - vytvo ření programové sít ě 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Pražské inforádio, s.r.o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio HEY Praha (licence č.j. 
Ru/117/04 ze dne 8. července 2004), spočívající ve změně názvu programu, času a 
obsahu zpravodajství a základního vysílacího schématu 

10-0-0 
96. 2009/1297/CUN/Sta: Star Promotion, s.r.o.; žádo st o souhlas se zm ěnou licen čních 
podmínek - vytvo ření programové sít ě 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Star Promotion, s.r.o. o udělení souhlasu 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Hey Brno (licence č.j. Ru/116/04 ze 
dne 8. července 2004), spočívající ve změně názvu programu, času a obsahu 
zpravodajství a základního vysílacího schématu 

11-0-0 
97. 2009/1298/CUN/RPR: Rádio Profil s.r.o.; žádost o souhlas se zm ěnou licen čních 
podmínek - vytvo ření programové sít ě 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Rádio Profil, s.r.o. o udělení souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 



prostřednictvím vysílačů programu Rádio HEY Profil (licence č.j. Ru/107/01 ze dne 9. 
května 2001), spočívající ve změně názvu programu, času a obsahu zpravodajství a 
základního vysílacího schématu 

10-0-0 
98. 2009/1299/CUN/FBS: FAJRONT BS, s.r.o.; žádost o  souhlas se zm ěnou licen čních 
podmínek - vytvo ření programové sít ě 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele FAJRONT BS, s.r.o. o udělení souhlasu 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Hey (licence č.j. Ru/108/05 ze dne 20. 
května 2005), spočívající ve změně názvu programu, času a obsahu zpravodajství a 
základního vysílacího schématu 

11-0-0 
99. 2009/1300/CUN/POD: Rádio Podješt ědí, s.r.o.; žádost o souhlas se zm ěnou 
licen čních podmínek - vytvo ření programové sít ě 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Rádio Podještědí, s.r.o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio HEY Čechy (licence č.j. 
Ru/224/05 ze dne 28. listopadu 2005), spočívající ve změně názvu programu, času a 
obsahu zpravodajství a základního vysílacího schématu 

11-0-0 
100. 2008/24/had/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Prostenal/10.12.2007/19:37:50 - sponzor 
pořadu - 1 000 000Kč-zrušující rozsudek M ěstského soudu v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí ve věci č.j. had/295/09, sp. zn. 2008/24/had/ČTV o uložení pokuty ve výši 1 
000 000,- Kč za porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10. prosince 
2007 na programu ČT 1 od 19:37 hodin odvysílal provozovatel Česká televize označení 
sponzora „Prostenal s Perfekt Komplexem, sponzor pořadu“ 

11-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem vysílání ze zákona Českou televizí, 
IČ: 27383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4 vedené pro možné porušení § 53 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl účastník dopustit odvysíláním označení 
sponzora „Prostenal s Perfekt Komplexem, sponzor pořadu“ dne 10. prosince 2007 na 
programu ČT 1 od 19:37 , se zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť nebylo prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení  

10-0-1 
101. 2006/249/kov/COM: COMTECH, spol. s r.o.; Prost enal/mut 7/v pr ůběhu roku 
2005/ČT2/Nova/Prima - zpracovatel - 100 000K č 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2009, č. j. 6 
Ca 296/2008-87, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 30. 7. 2008, 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 30. 9. 2009, č. j. 6 Ca 296/2008-87  

9-0-0 
102. 1303(2009): RADIO BONTON a.s.; Radioclub FM 88 .0, s.r.o. - Žádost o zaslání 
písemného vyhotovení rozhodnutí Rady ze dne 18. lis topadu 2009, sp. zn. 
2009/1130/dol/ROU, kterým byl ud ělen souhlas ke zm ěně územního rozsahu vysílání 
spole čnosti Route Radio s.r.o. pro program Rádio Dálnice 



-  Rada sděluje společnosti RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, že po nabytí právní 
moci meritorního rozhodnutí ve věci žádosti Route Radio s.r.o. o předchozí souhlas se 
změnou územního rozsahu vysílání již nelze rozhodovat o tom, zda společnost RADIO 
BONTON a.s. je či není účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu 

11-0-0 
-  Rada sděluje společnosti Radioclub FM 88.0, s.r.o., IČ: 25020471, že po nabytí 
právní moci meritorního rozhodnutí ve věci žádosti Route Radio s.r.o. o předchozí 
souhlas se změnou územního rozsahu vysílání již nelze rozhodovat o tom, zda 
společnost Radioclub FM 88.0, s.r.o. je či není účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 28 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

9-0-0 
103. 2009/1025/zem/RIO: RIO Media a.s.; p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání v 
kabelových systémech - zm ěna programové nabídky a územního rozsahu vysílání; 
změny na v ědomí  

-  Rada registruje provozovateli RIO Media a.s., registrace spis. zn.: 
2008/1537/zem/RIO, dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu 
programové nabídky, spočívající v registraci nových převzatých televizních programů: 
české: ETHNIC TV; zahraniční: bebe tv HD, CNN International, Das Erste, Euronews, 
Investigation Discovery (Europe), JOJ PLUS, Luxe.tv, MUSIQ 1, The History Channel 
UK - HD, TV DOMA, TVP INFO; a změnu územního rozsahu převzatého vysílání, 
spočívající v jeho rozšíření o kabelových systémů v katastrálních územích v rozsahu dle 
textu 

11-0-0 
-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RIO Media a.s. o šíření již 
zaregistrovaných převzatých programů v rozsahu dle textu v HD kvalitě 

11-0-0 
104. 2009/1304/sve/KKA: Kabelová televize Kada ň, a.s. - převzaté vysílání 
prost řednictvím kabelových systém ů - změna programové nabídky - p ředchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Kabelová televize Kadaň, registrace č.j. Rg/29/96, 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, MTV, HBO 2, 
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Fashion TV; televizní programy zahraniční: 
JimJam, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL 

11-0-0 
105. 2009/1305/zab/TEP: Rádio Tep a.s. / RADIO TEP/ Rádio BLANÍK - rozhlasové 
vysílání ší řené prost řednictvím vysíla čů – převod akcií na t řetí osobu a s tím 
související zm ěna seznamu akcioná řů – předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli Rádio Tep a.s. (č.j.: Ru/278/00) 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 předchozím souhlasu s převodem akcií jediného akcionáře 
CITY MULTIMEDIA s.r.o. na třetí osobu, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. a s 
tím související změnu seznamu akcionářů 

10-0-0 
106. 2008/329/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/Sběratelé kostí I/11.2.2008/15:45 
- 250 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn.: 6 As 22/2009 - 
84 ze dne 29. října 2009 doručeného pod č.j. 8286/09, jímž bylo zrušeno rozhodnutí 
Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 380/2008 - 55 ze dne 10. února 2009 a věc byla 
vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení 



11-0-0 
107. 2008/330/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Pri ma/Myšlenky zlo čince 
I/11.2.2008/16:40 - 250 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn.: 6 As 23/2009 - 
83 ze dne 29. října 2009 doručeného pod č.j. 8289/09, jímž bylo zrušeno rozhodnutí 
Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 379/2008 - 54 ze dne 10. února 2009 a věc byla 
vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení 

11-0-0 
108. 1309(2009): Zpráva ze služební cesty do Mnicho va 

-  Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Mnichova 
11-0-0 

109. 1311(2009): ESA-rádio, s.r.o. - rozhlasové vys ílání prost řednictvím vysíla čů - 
Žádost o nahlédnutí do spisu sp.zn. 2008/934/zab 

-  Rada vyhovuje žádosti společnosti ESA - rádio, s.r.o., IČ: 62954202, o nahlížení do 
spisu vedeného Radou pod sp.zn. 2008/934/zab, neboť žadatel byl účastníkem daného 
správního řízení 

11-0-0 
110. 1312(2009): NONSTOP s.r.o. - rozhlasové vysílá ní prost řednictvím vysíla čů - 
Žádost o nahlédnutí do správního spisu 

-  Rada se seznámila se žádostí provozovatele NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, ze dne 
11. prosince 2009 o nahlédnutí do správního spisu a vyzývá žadatele k odstranění 
nedostatků podání dle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. spočívající ve specifikaci 
předmětného správního spisu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 

11-0-0 
ověřovatel:  
P. Bartoš 


