
Tisková zpráva z 22. zasedání, konaného dne 18. 12. 2007 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
-  udělila společnosti Západočeská kabelová televize s. r. o., IČ 27985563, licenci 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: ZKTV; územní rozsah vysílání: kabelové systémy 
společnosti Západočeská kabelová televize s. r. o. v katastrálním území Tachov  
-  vydala provozovateli HELLAX spol. s r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
v novém znění licenčních podmínek programu Helax 
-  udělila společnosti Touchdown, spol. s r. o. IČ 256 37 215, licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu ROTASAT šířeného prostřednictvím družic 
-  vydala provozovateli Czech Digital Group, a. s. souhlas ke změně licenčních 
podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně doby 
platnosti licence do 31. ledna 2008  
-  vydala provozovateli KELI spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
právní formy na akciovou společnost s akciemi na jméno a v navýšení základního 
kapitálu 
- vzala na vědomí oznámení provozovatele KELI spol. s r. o. dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně právní formy na akciovou společnost s akciemi na jméno a o 
navýšení základního kapitálu  
-  udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Karlovy Vary – Goethova vyhlídka 106,8 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat 
-  zastavila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s. r. o. správní řízení o žádosti o 
změnu územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Plzeň 97,5 MHz/100W, z důvodu zjevné právní nepřípustnosti podle § 66 odst. 
1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
-  zastavila s provozovatelem NONSTOP s. r. o. správní řízení o žádosti o změnu 
územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu 
Jihlava 101,1 MHz/250W, z důvodu zjevné právní nepřípustnosti podle § 66 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
-  udělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
ve změně společenské smlouvy 
-  vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně zakladatelské listiny 
-  vydala provozovateli Galaxie sport, s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření 
územního rozsahu vysílání o kabelové systémy provozovatelů převzatého vysílání: 
CentroNET, a. s., Česká národní televizní společnost, spol. s r. o., HC Kabel, s. r. o., J. 
D. Production, s. r. o., KabelSat, s. r. o., KATEL spol. s r. o., MAXPROGRES, s. r. o., 
MEC Turnov s. r. o., Město Přibyslav, Obec Letonice, Open net – projekty a stavby, s. r. 
o., PODA s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., TV Osoblaha, s. r. o.  
-  vydala provozovateli KABEL OSTROV s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek 
dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně programové 
skladby programu TV Ostrov 



-  vzala na vědomí zánik platnosti licence společnosti Aspera, s. r. o. k provozování 
televizního vysílání programu TV DOMA šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
a to ve všech mutacích, s výjimkou Mladé Boleslavi, ke dni 30. 11. 2007 a ke dni 31. 12. 
2007 v Mladé Boleslavi 
-  registrovala provozovateli Kabelová televize Přerov, a. s. dle § 29 odst. 1, písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých televizních programů: české – HBO Comedy, NONSTOP KINO HD, Nova 
Cinema, PUBLIC TV, TV ONA, TV R1; zahraniční – Bebe TV, Jim Jam 
-  registrovala provozovateli SMART Comp. a. s. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Nova Cinema, HBO Comedy, zahraniční: JimJam a změnu 
územního rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území Bělidla, Černovír, Droždín, 
Hejčín, Hodolany, Holice, Chomutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, 
Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, 
Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopoček, Topolany, Týneček, Havlíčkův Brod, 
Perknov, Březinka u Havlíčkova Brodu, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka u 
Havlíčkova Brodu, Poděbrady, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova 
Brodu, Termesivy, Veselice u Havlíčkova Brodu, Zbožice 
-  registrovala společnost Západočeská kabelová televize s. r. o. IČ 27985563 jako 
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území: Bor u 
Tachova, Bukovany u Sokolova, Horní Slavkov, Loket, Mariánské Lázně, Tachov; 
programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - 
Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, Regionální stanice 
ČRo, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko, ČRo 7 – Radio Praha, Frekvence 
1, Rádio Impuls; televizní – české: CS Film, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, Galaxie 
sport, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Spektrum, Televize Mariánské Lázně, TV Studio, 
NOVA, Nova Cinema, O (óčko), Prima televize; televizní – zahraniční: Animal Planet, 
AXN, Discovery Channel, EUROSPORT, Hallmark Channel, Jetix, Kabel 1, MGM 
Channel Central Europe, PRO 7, RTL, RTL II, SAT1, STV1, STV2, TA3, TV MARKÍZA, 
ZDF a program SPICE s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h 
-  registrovala provozovateli KABEL OSTROV s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Nova Cinema, HBO 2, HBO Comedy, zahraniční: Anime +, 
Extreme Sports Channel, TV Deko, STV 2, TV Paprika, Zone Club 
-  registrovala provozovateli SATER v. o. s. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
televizních programů: české – Nova Cinema; zahraniční – EUROSPORT 2, MGM 
Channel Central Europe, Viasat Explorer, Viasat History 
-  registrovala provozovateli CORSAT s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Cinemax 2, FUN 1, FUN 2, HBO Comedy, NOSTALGIE, 
Nova Cinema, zahraniční: AXN Sci-fi, AXN Crime, Bebe TV, Extreme Sports Channel, 
Jetix, Jetix Play, MGM Channel, MGM Movie Channel, Motors TV, MTV 2, MTV Base, 
MTV Europe, MTV Hits, Music Box, Nautik TV, TV PATRIOT, VH 1 Classic, Zone Club, 
Zone Romantica, JimJam, XXX-XTREME (23:00-05:00 h) 
-  registrovala provozovateli RTV-5, spol. s r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
televizních programů: české – Cinemax, Cinemax 2, Film+, FILM BOX, HBO, Minimax, 
NONSTOP KINO, Nova Cinema, O (óčko); zahraniční – Animax, AXN, BBC, 
EUROSPORT 2, MTV Europe, National Geographic Channel, Sport 1, TV5 Monde 
Europe, TV Deko, TV PAPRIKA, VH 1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History a 
programy HUSTLER TV a XXX XTREME s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h 



-  registrovala provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) a d) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření 
o nové převzaté televizní programy české: NOSTALGIE, GOLF CHANNEL CS, TV LEO 
1 (22:00 – 06:00 h), APATYKA, PUBLIC TV, CS Link TV, TFE (denní vysílání 06:00 – 
22:00 h; noční vysílání 22:00 – 06:00 h), TV ONA, 24 plus, Nova Cinema, NONSTOP 
KINO HD, TV R1, Da Vinci, HBO Comedy, NONSTOP KINO, zahraniční: Boomerang, 
DISCOVERY Travel & Living, NTV, AXN Sci-Fi, AXN Crime, JimJam, Bebe TV, Sport 1, 
MGM Channel Central Europe, MGM Movie Channel, BBC Prime, ETV – medicus, MTV 
Europe, TCM, TV PATRIOT, Jetix Play, Ring TV, Lov a Rybolov, XXL (22:00 – 06:00 h), 
MCM POP, MCM TOP, VCTV3, VCTV4, VCTV5, 24 Dok, Kino Sojuz, NTV, NTV Mir, 
TELE 5, MEZZO; rozhlasové české: Čro 7 – Radio Praha, Radio Beat, Český rozhlas 
Region (pro kraj Vysočina), zahraniční: Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio LUMEN, 
Radio 7, OKEY RÁDIO, VIVA, Rádio HEY, SRo 4 – Rádio FM, SRo 5 – Rádio Patria, 
SRo 3 – Regina Bratislava, SRo 3 – Regina Bánská Bystrica, SRo 3 – Regina Košice 
-  vydala provozovateli HELP FILM, s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek 
licence č. j. : FIA/1725/07, sp. zn. : 2006/1046/FIA/HFI ze dne 25. ledna 2007 ve znění 
pozdějších změn spočívající ve změně 1) územního rozsahu vysílání z Česká republika, 
Slovenská republika, Maďarsko, Polsko na: Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko 
dle § 21 odst. 1 písm. b) 2) souhlas ke změně označení programu z NONSTOP KINO 
HD na: FILMBOX HD dle § 21 odst. 1. písm. a) s tím, že změna názvu programu bude 
probíhat následně: Česká republika 1. 3. 2008, Slovenská republika 1. 3. 2008, 
Maďarsko 1. 3. 2008, Polsko 1. 3. 2008  
-  vydala provozovateli HELP FILM, s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek 
licence č. j. : Ru/205/05/2826 ze dne 12. října 2005 spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání dle § 21 odst. 1 písm. b) z Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko, Polsko na: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko 
-  vydala provozovateli HELP FILM, s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek 
licence č. j. : Ru/268/05 ze dne 4. ledna 2006 spočívající ve změně 1) územního 
rozsahu vysílání z Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko na: Česká 
republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, 
Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko dle § 21 odst. 1 písm. b) 2) souhlas ke změně 
označení programu z NONSTOP KINO na: FILMBOX EXTRA dle § 21 odst. 1. písm. a) 
s tím, že změna názvu programu bude probíhat následně: Česká republika 1. 1. 2008, 
Slovenská republika 1. 1. 2008, Maďarsko 1. 1. 2008, Polsko 1. 3. 2008 3) souhlas se 
změnou licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) – rozšíření způsobu šíření 
vysílání o vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
-  registrovala provozovateli MEC Turnov s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý 
český televizní program Nova Cinema 
-  registrovala provozovateli Kabelová televize Karviná, a. s. dle § 29 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých českých televizních programů - POLAR Karviná, Nova Cinema a v registraci 
nového zahraničního televizního programu TVP Sport  
-  registrovala provozovateli 4M Rožnov, spol. s r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
rozhlasových televizních programů: rozhlasové – české: Český rozhlas Region, ČRo D-
Dur, ČRo Leonardo, ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 7 – Radio Praha, Radio Beat; 
rozhlasové – zahraniční: SRo 3 – Regina (Bratislava – BA, Bánská Bystrica – BB, 
Košice – KE), SRo 4 – Rádio_FM, SRo 5 – Patria, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio 
Lumen, rádio OKEY, Rádio 7, VIVA; televizní – české: APATYKA, 24 Plus, CS Link TV, 
Da Vinci, GOLF CHANNEL CS, HBO Comedy, NONSTOP KINO, NONSTOP KINO HD, 



PUBLIC TV, NOSTALGIE, Nova Cinema, PUBLIC TV, TFE, TV LEO 1, TV ONA, TV 
R1; televizní – zahraniční: 24 Dok, AXN Crime, AXN Sci-Fi, BBC Prime, Bebe TV, Jetix 
Play, Jim Jam, Kino Sojuz, Chase & Peche, MCM POP, MCM TOP, MGM Channel 
Central Europe, MGM Movie Channel, MEZZO, MTV Europe, NTV (NTB), NTV Mir, 
Ring TV, TV PATRIOT, VCTV 3, VCTV 4, VCTV 5 a program XXL s časovým rozsahem 
vysílání 22:00 – 06:00 h  
-  vzala na vědomí informaci o žádosti Českého rozhlasu na ČTÚ o vyhrazení nových 
kmitočtů 
-  vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
-  zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
neposkytl Radě požadovaný záznam vysílání programu FREKVENCE 1 ze dne 18. října 
2007 v čase od 11:00 do 12:00 hodin  
-  zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušování licenčních podmínek na programu FREKVENCE 1 a nařídila ve věci ústní 
jednání 
-  vydala usnesení, kterým stanovuje společnosti – Radio Dragon, s. r. o., RNDr. Pavel 
Foretník, Josef Hejl, Radio Contact Liberec, s. r. o., Radio Zlín, spol. s r. o., JUKE Box, 
spol. s r. o. za účastníky správního řízení vedeného z moci úřední s provozovatelem 
Frekvence 1, a. s. pro možné porušování licenčních podmínek na programu 
FREKVENCE 1  
-  zahájila s provozovatelem Londa, s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
neposkytl Radě požadovaný záznam vysílání programu Rádio Impuls ze dne 18. října 
2007 v čase od 10:00 do 11:00 hodin  
-  zahájila s provozovatelem Londa, s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušování licenčních podmínek na programu Rádio Impuls a nařídila ve věci ústní 
jednání 
-  vydala usnesení, kterým stanovuje společnosti – Radio Dragon, s. r. o., RNDr. Pavel 
Foretník, Josef Hejl, Radio Contact Liberec, s. r. o., Radio Zlín, spol. s r. o., JUKE Box, 
spol. s r. o. za účastníky správního řízení vedeného z moci úřední s provozovatelem 
Londa, s. r. o pro možné porušování licenčních podmínek na programu Rádio Impuls  
-  zahájila s provozovatelem Londa s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
dne 11. října 2007 v čase 18:25:49 odvysílal na programu Rádio Impuls klamavou 
reklamu 
-  vydala provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci programu CS Film, spočívající v rozšíření 
časového rozsahu vysílání v časovém rozmezí od 6:30 do 12:00 hodin, v souladu s § 21 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora AXA Pojišťovna (sponzor reklamní znělky, mutace 3), vysílané 
premiérově dne 23. října 2007 ve 21:00:04 hodin na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora PANASONIC, produkt Viera (sponzor reklamní znělky, mutace 1), 
vysílané premiérově dne 26. října 2007 ve 21:31:02 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 



-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora PANASONIC, produkt Viera (sponzor reklamní znělky, mutace 2), 
vysílané premiérově dne 26. října 2007 ve 21:33:02 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora PEUGEOT 308 (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané 
premiérově dne 15. října 2007 v 19:59:58 hodin na programu ČT1, bylo neoddělenou 
reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora RWE (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané premiérově dne 
15. října 2007 ve 21:28:29 hodin na programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora SYNOT TIP (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané 
premiérově dne 17. října 2007 ve 21:31:54 hodin na programu ČT2, bylo neoddělenou 
reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora ALLIANZ Pojišťovna, produkt Autopojištění (sponzor 
reklamní znělky, mutace 1), vysílané premiérově dne 15. října 2007 ve 20:25:37 hodin 
na programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora AMBI PUR, produkt 3volution (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1), vysílané premiérově dne 16. října 2007 ve 20:24:10 hodin na programu 
Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Expres půjčka (sponzor 
reklamní znělky, mutace 1), vysílané premiérově dne 13. října 2007 v 18:26:00 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 1), vysílané premiérově dne 1. října 2007 ve 20:18:19 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 2), vysílané premiérově dne 1. října 2007 ve 20:47:33 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 3), vysílané premiérově dne 1. října 2007 ve 21:30:39 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  projednala vysílání reality show VyVolení – Noví hrdinové ve dnech 8.–9. a 11.–14. 
října 2007 na programu Prima televize 



-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 12. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a 
podprahovou reklamu a teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel dne 13. října 2007 ve 20:00 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22. 00 hodin do 6. 00 hodin druhého dne 
-  shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Televizní noviny, resp. 
reportáž o rasistických výrocích senátorky Liany Janáčkové dne 12. července 2007 
v 19:30 hodin na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reklamního spotu Vodafone dne 10. prosince 2007 v 18:49 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání reklamy a 
teleshopping obsahující podprahové sdělení 
-  postupuje České obchodní inspekci k případnému řešení z hlediska její zákonné 
pravomoci věc odvysílání reklamy na úvěr Poštovní spořitelny bez řádného uvedení 
RPSN dne 10. prosince 2007 v 18:49 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o.  
-  postupuje České obchodní inspekci k případnému řešení z hlediska její zákonné 
pravomoci věc odvysílání reklamy na úvěr či půjčku Cofidis bez uvedení RPSN dne 10. 
prosince 2007 v 18:51 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o.  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
označení sponzorovaného pořadu s prezentací mobilního telefonu Nokia a sponzora 
Vodafone dne 10. prosince 2007 v 18:54 hodin na programu Prima televize se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a 
teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o cestovní kanceláři Čedok v pořadu 1. zprávy dne 10. prosince 2007 v 18:55 
hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do 
vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s 
přímou nabídkou „Souboru her Večerníček“ dne 10. prosince 2007 v 18:53 hodin na 
programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho 
zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, 
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním sponzorského vzkazu 
„Prostenal“ dne 10. prosince 2007 od 19:37 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit 
porušení povinnosti označit každý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na 
jeho začátku nebo na jeho konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), 
ochrannou známkou nebo známkou služeb identifikující sponzora  



-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení 
sponzora předpovědi počasí Olympusu dne 10. prosince 2007 od 19:39 hodin na 
programu ČT1, které mělo charakter reklamy, jež nebyla oddělena od ostatního 
programu, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení 
sponzora předpovědi počasí Olympusu dne 10. prosince 2007 od 19:43 hodin na 
programu ČT1, které mělo charakter reklamy, jež nebyla oddělena od ostatního 
programu, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy na 
DIGI TV, v níž byly údaje důležité pro rozhodnutí spotřebitele zobrazeny nečitelně, dne 
10. prosince 2007 od 19:38 hodin na programu ČT1, se mohl dopustit odvysílání 
klamavé reklamy  
-  rozhodla po seznámení s podněty analyzovat pořady: 

- Česká televize/ČT1 – magazín Chalupa je hra, bez přesné specifikace vydání 
pořadu 

- Česká televize/ČT1 – informování o sloučení škol v Unhošti v pořadech Večerník z 
Čech a Události v regionech dne 24. listopadu 2007 

- Česká televize/ČT24 – reklama Poštovní spořitelny, v níž je inzerována platební 
karta zdarma, bez přesné specifikace doby vysílání 

- Stanice O, a.s./„O“ (Óčko) – videoklip, v němž vystupuje holčička ničící panenky a 
podpalující záclony, bez přesné specifikace doby vysílání 

- Česká televize/ČT1 a CET 21 spol. s r.o./Nova – reportáž z Poslanecké sněmovny v 
hlavním zpravodajském pořadu, bez přesné specifikace dne (před 29. listopadem 
2007) 

- CET 21 spol. s r. o./Nova – odstup mezi reklamními bloky v přerušení seriálů ve 
večerních hodinách, bez přesné specifikace dne 

- CET 21 spol. s r. o./Nova – Rady ptáka Loskutáka dne 16. prosince 2007 
-  zahájila s provozovatelem, Českou televizí, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost uvádět označení 
televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu, kterého se provozovatel vysílání dopustil tím, že v průběhu vysílání od 1. 
září 2007, jednoznačně neidentifikoval jednotlivé programy České televize jejich 
individuálním logem 
-  spojila správní řízení sp. zn. 2007/795-796/dzu/ČTV vedené pro možné porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a udělila provozovateli, Česká televize, pokutu 
ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 3. září 2007 v 06:07:41 hodin na programu ČT1 odvysílal 
označení sponzora počasí (www. alza. cz, mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou 
a udělila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. září 2007 v 
06:27:18 hodin na programu ČT1 odvysílal označení sponzora pořadu (www. alza. cz, 
mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou a Současně uložila 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 



-  zastavila správní řízení vedené s provozovatelem, Česká televize, pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít neposkytnutím 
objektivních a vyvážených informací nezbytných pro svobodné vytváření názorů 
spočívajících v odvysílání informace o výzvě senátorského klubu KDU-ČSL k 
odstoupení Jiřího Čunka v pořadu Zprávy dne 10. dubna 2007 od 15:00 hodin na 
programu ČT1, neboť odpadl důvod správního řízení  
-  zastavila správní řízení vedené s provozovatelem, Česká televize, pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním 
reportáže Matka, kterou hledá Interpol dne 4. prosince 2006 ve 21:50 hodin na 
programu ČT1 v pořadu Reportéři ČT, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona 
nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 
-  udělila provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 250 000,- Kč, pro porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 1. části filmu Sametoví 
vrazi dne 29. října 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 
Současně uložila 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  
-  udělila provozovateli, České televizi, pokutu ve výši 250 000,- Kč, pro porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 2. části filmu Sametoví 
vrazi dne 5. listopadu 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 
Současně uložila 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  
-  udělila provozovateli, CET 21 spol. s r. o., pokutu ve výši 150 000,- Kč, pro porušení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las 
Vegas dne 17. května 2007 od 21:20 hodin na programu Nova, se dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 
Současně uložila 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  
-  vzala na vědomí oznámení LOCAL TV PLUS, spol. s r. o. ze dne 31. července 2007 
ohledně vydání upozornění na porušení licenčních podmínek 
-  vzala na vědomí informaci o vyjádření Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR 
k reportáži Pohlavní zneužití 14leté dívky v pořadu Události, vysílaném dne 19. března 
2007 v 19:00 hodin na programu ČT1 provozovatele Česká televize 
-  vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2007, č. j. 
10 Ca 235/2007-48, kterým byla snížena uložená pokuta ve výši 500 000,- Kč na částku 
250 000,- Kč a ve zbytku byla žaloba CET 21 spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady ze dne 
14. 3. 2007 o uložení pokuty zamítnuta 
-  vzala na vědomí informaci o monitoringu programu Hallmark a případ postupuje 
zodpovědnému kontrolnímu subjektu po doplnění monitoringu, s požadavkem na 
sdělení výsledku jeho řízení  
 

V Praze dne 20. 12. 2007 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 



kontakt: info@rrtv. cz 
274 811 830 


