
Tisková zpráva ze 17.  zasedání, konaného ve dnech 9.  10.  2007 - 10.  10.  2007 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
-  udělila provozovateli CET 21 spol.  s r. o.  souhlas se změnami skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání č.  001/93, ve 
znění platných změn, týkající se výše základního kapitálu společnosti CET 21 
spol.  s r. o., výše vkladu společníka CME Media Enterprises B. V.  a výše 
obchodních podílů jednotlivých společníků, spolu s příslušnými změnami 
společenské smlouvy společnosti CET 21 spol.  s r. o.  
-  vydala provozovateli FATEM – TV, a. s.  souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst.  1 písm.  e) zákona č.  231/2001 
Sb., a to tak, že ve stanovách bude uvedeno sídlo společnosti: Brno 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
FTV Prima spol.  s r. o.  (licence 010/1992) vznik práva po dobu platnosti licence 
šířit tento program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro 
regionální zemské digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v 
souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
GENUS TV a. s.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
Regionální televize DAKR, s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit 
tento program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro 
regionální zemské digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v 
souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
TV LYRA s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
TV MORAVA s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
TV Vřídlo s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
ZAK TV s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 



-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
Českomoravská televizní s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento 
program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro 
regionální zemské digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v 
souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
FATEM-TV a. s.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
RTA VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento 
program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro 
regionální zemské digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v 
souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
RTA JIŽNÍ ČECHY s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento 
program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro 
regionální zemské digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v 
souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
RTA ZLÍN s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v 
nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vyznačila, podle bodu 7 čl.  II zákona č.  235/2006 Sb., v licenci provozovatele 
RTA OSTRAVA s. r. o.  vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program 
v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské 
digitální televizní vysílání.  Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí 
provozovatele a stanoviskem ČTÚ 
-  vydala provozovateli TETA s. r. o.  upozornění podle § 59 odst.  1 zákona č.  
231/2001 Sb.  na porušení § 21 odst.  1 písm.  e), kterého se dopustil tím, že 
neoznámil Radě předem změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně společenské smlouvy a na porušení § 21 odst.  2 a § 29 
odst.  3 zákona č.  231/2001 Sb.  za neoznámení změny sídla společnosti ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.  Současně uložila 
provozovateli TETA s. r. o.  podle § 6 vyhlášky č.  520/2005 Sb.  uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč  
-  registrovala provozovateli F. C. A.  a. s.  dle § 29 odst.  1 písm.  c) zákona č.  
231/2001 Sb.  změny programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých českých televizních programů - HBO Comedy, Cinemax 2 a v 
registraci nových převzatých zahraničních televizních programů - Discovery 
Travel & Living, Discovery Science, Discovery Civilisation (Europe)  
-  nařídila se žadateli CITY MULTIMEDIA s. r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., JOE 
Media s. r. o.  a M-Publicity s. r. o.  ústní jednání podle § 49 odst.  1 zákona č.  
500/2004 Sb., správního řádu, za účelem hodnocení ekonomické, organizační a 
technické připravenosti žadatelů k zajištění vysílání ve smyslu § 17 odst.  1 
písm.  a) zákona č.  231/2001 Sb.  



-  přerušila řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů Frýdek-Místek 95,4 MHz / 200 W, 
sp.  zn.  2007/242/FIA, podle § 64 odst.  1 písm.  c) zákona č.  500/2004 Sb., 
správního řádu, z důvodů probíhajícího řízení o předběžné otázce před 
Městským soudem v Praze ve smyslu § 57 zákona č.  500/2004 Sb., správního 
řádu 
-  přerušila řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 
W, sp.  zn. : 2007/246/FIA, podle § 64 odst.  1 písm.  c) zákona č.  500/2004 Sb., 
správního řádu, z důvodů probíhajícího řízení o předběžné otázce před 
Městským soudem v Praze ve smyslu § 57 zákona č.  500/2004 Sb., správního 
řádu 
-  přerušila řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů Uherský Brod 88,5 MHz / 200 W, 
sp.  zn. : 2007/247/FIA, podle § 64 odst.  1 písm.  c) zákona č.  500/2004 Sb., 
správního řádu, z důvodů probíhajícího řízení o předběžné otázce před 
Městským soudem v Praze ve smyslu § 57 zákona č.  500/2004 Sb., správního 
řádu 
-  přerušila řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů Vsetín 96,6 MHz / 200 W, sp.  zn. : 
2007/249/FIA, podle § 64 odst.  1 písm.  c) zákona č.  500/2004 Sb., správního 
řádu, z důvodů probíhajícího řízení o předběžné otázce před Městským soudem 
v Praze ve smyslu § 57 zákona č.  500/2004 Sb., správního řádu 

Rozdílené stanovisko Petra Pospíchala k přerušení řízení o udělení licence 
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů Frýdek-Místek 95,4 MHz / 200 W, sp.  zn.  2007/242/FIA, Uherské 

Hradiště 95,8 MHz / 200 W, sp.  zn. : 2007/246/FIA, Uherský Brod 88,5 MHz / 
200 W, sp.  zn. : 2007/247/FIA a Vsetín 96,6 MHz / 200 W, sp.  zn. : 

2007/249/FIA 
Zákon určuje licenční řízení jako výslovný, řádný a transparentní způsob 
přidělování technických prostředků v soutěži uchazečů.  Licenční řízení proto 
vždy musí mít přednost před přidělením technického prostředku jako takzvaného 
dokrývacího kmitočtu, který probíhá bez soutěže provozovatelů, a to i tehdy, je - 
li neudělení dokrývače napadeno žalobou.  Rada proto měla licenční řízení 
rozhodnout.  Usnesení Rady považuji za nesprávné posouzení předběžné 
otázky.  
-  rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů Slavonice 100,8 MHz / 1 kW, sp.  zn. : 
2007/245/FIA, podle § 18 zák.  č.  231/2001 Sb.  společnosti Broadcast Media s. 
r. o s programem Radio Beat 
-  rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů Valašské Meziřičí 95,3 MHz / 158 W, sp.  
zn. : 2007/248/FIA, podle § 18 zák.  č.  231/2001 Sb.  společnosti Elenaes s. r. 
o.  s programem Radio mladé Valašsko  
-  zahájila s provozovatelem Esa-rádio, s r. o., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst.  1, písm.  j) zákona č.  231/2001 Sb., neboť na 
programu Fajn radio odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 30.  srpna 2007 v 
7:11:10 hodin, v 8:14:20, v části Cukrárna nadávky 



-  zahájila s provozovatelem Esa-rádio, s r. o., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst.  1, písm.  j) zákona č.  231/2001 Sb., neboť na 
programu Fajn radio odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 30.  srpna 2007 v 
15:09:04 hodin v části Zverimex nadávky  
-  shledala, že provozovatel FTV Prima, spol.  s r.  o.  odvysílal pořad Jak se točil 
film Liga výjimečných dne 14.  července 2007 v 17:45 hodin na programu Prima 
televize v souladu se zákonem č.  231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem Forcable s. r. o.  správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst.  2 zákona č.  231/2001 Sb., neboť odvysíláním bloku 
regionálního vysílání dne 4.  dubna 2007 na programu KARNEVAL TV – tzv.  
Televize Pardubice – se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní 
a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Forcable s. r. o.  správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst.  1 písm.  g) zákona č.  231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním bloku regionálního vysílání dne 4.  dubna 2007 na programu 
KARNEVAL TV – tzv.  Televize Pardubice – se mohl dopustit zákazu vysílání 
skryté a podprahové reklamy a teleshoppingu 
-  zahájila s provozovatelem Forcable s. r. o.  správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst.  4 písm.  a) zákona č.  231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním bloku regionálního vysílání dne 4.  dubna 2007 na programu 
KARNEVAL TV – tzv.  Televize Pardubice – se mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně 
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu 
- rozhodla po seznámení s podněty analyzovat pořady: 
FTV Prima, spol.  s r. o. /Prima televize; díl seriálu Odpadlík z 24.  září 2007 
Různí provozovatelé; reklama pojišťovny Direkt o slevě z povinného ručení 
Český rozhlas/ČRo 2; zpravodajský příspěvek o rozdělování daní z dopoledne 
24.  září 2007 
Různí provozovatelé; reklama na levné letenky společnosti CLICK4SKY 
CET 21 spol.  s r. o. /Nova; reportáž o kampani proti potratům na Slovensku z 
Televizních novin dne 5.  září 2007 
Český rozhlas/ČRo 4 - Radio Wave; vysílání z 9.  října 2007 
-  vydala provozovateli, Českomoravská televizní, s. r. o.  upozornění na 
porušení licenčních podmínek, resp.  časového rozsahu vysílání, neboť dne 28.  
prosince 2006 od 0:00 do 1:20 hodin neoprávněně přerušil programem Televize 
Vysočina vysílání programu Prima televize.  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 s provozovatelem, FTV Prima, spol.  s r.  o.  správní řízení pro 
porušení licenčních podmínek, resp.  časového rozsahu vysílání dne 28.  
prosince 2006 od 0:00 do 1:20 hodin, neboť v daném případě nebylo prokázáno, 
že došlo k porušení zákona 
-  vydala provozovateli AZ – MEDIA, s. r. o.  upozornění na porušení § 31 odst.  
2 a 3 zákona č.  231/2001 Sb.  opakovaným odvysíláním předvolební besedy ve 
dnech 12.  – 16.  října 2006 na programu brněnská 1, která byla vedena pouze s 
volebními kandidáty za ODS, se stanovením lhůty k nápravě ihned.  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  
-  vydala provozovateli TV Vřídlo s. r. o.  upozornění na porušení § 32 odst.  1 
písm.  n) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo dne 2.  ledna 2007 
opakovaným odvysíláním úvodní a závěrečné znělky reklamy a teleshoppingu 
bez označení televizního programu (loga) se stanovením lhůty k nápravě ihned.  
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  
-  vydala provozovateli TV LYRA s. r. o.  upozornění na porušení § 32 odst.  1 
písm.  n) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo dne 2.  ledna 2007 
opakovaným odvysíláním úvodní a závěrečné znělky reklamy a teleshoppingu 
bez označení televizního programu (loga) se stanovením lhůty k nápravě ihned.  
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  
-  vydala provozovateli ZAK TV s. r. o.  upozornění na porušení § 32 odst.  1 
písm.  n) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo dne 2.  ledna 2007 
opakovaným odvysíláním označení sponzora ke sponzorovanému pořadu 
Počasí bez označení televizního programu (loga) se stanovením lhůty k nápravě 
ihned.  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  
-  vydala provozovateli CZECH INFOLINE s. r. o.  upozornění na porušení § 32 
odst.  1 písm.  l) zákona č.  231/2001 Sb.  neposkytnutím kontinuálního záznamu 
vysílání programu TV Mariánské Lázně za období od 17.  do 25.  října 2006 se 
stanovením lhůty k nápravě ihned.  Současně uložila v souladu § 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  
-  vydala provozovateli CZECH INFOLINE s. r. o.  upozornění na porušení § 48 
odst.  1 písm.  d) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo dne 20.  října 2006 
v rámci pořadu Aktuality od 9:20 hodin na programu TV Mariánské Lázně 
opakovaným odvysíláním reportáže o investičních záměrech společnosti 
Léčebné lázně Mariánské Lázně v okolí hotelu Hvězda, kterým porušil povinnost 
provozovatele nezařazovat do vysílání reklamy politických stran a hnutí a 
reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva 
města nebo obce se stanovením lhůty k nápravě ihned.  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  
-  vydala provozovateli CZECH INFOLINE s. r. o.  upozornění na porušení § 48 
odst.  1 písm.  d) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo dne 20.  října 2006 
v rámci pořadu Aktuality od 9:20 hodin na programu TV Mariánské Lázně 
opakovaným odvysíláním reportáže o stavbě domova seniorů, kterým porušil 
povinnost provozovatele nezařazovat do vysílání reklamy politických stran a 
hnutí a reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy 
zastupitelstva města nebo obce se stanovením lhůty k nápravě ihned.  
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  
-  vydala provozovateli TV MORAVA, s. r. o.  upozornění na porušení § 48 odst.  
4 písm.  a) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo tím, že dne 3.  ledna 2007 
mezi 7:30 – 8:00 hodin odvysílal reklamu Moderátory TV MORAVA obléká 
dámská móda Bruno a pánská móda Senátor Olomouc, která nebyla zřetelně 
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělena od ostatních částí programu 
se lhůtou k nápravě ihned.  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  
-  vydala provozovateli TV LYRA s. r. o.  upozornění na porušení § 48 odst.  4 
písm.  a) zákona č.  231/2001 Sb.  ke kterému došlo tím, že dne 2.  ledna 2007 
byla mezi 7:00 – 8:00 a 18:42 – 18:55 hodin odvysílána reklama My víme, jak 
přilákat návštěvníky na vaše akce, jak prodat produkty, které nabízíte.  
Společnost Rengl vám přeje úspěšný rok 2007, která nebyla zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělena od ostatních pořadů se stanovením 
lhůty k nápravě ihned.  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  
-  vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s. r. o.  upozornění na 
porušení § 53 odst.  1 zákona č.  231/2001 Sb.  opakovaným zařazením 
označení sponzora bez vztahu ke konkrétnímu pořadu do vysílání na programu 
DAKR dne 2.  ledna 2007 se stanovením lhůty k nápravě ihned.  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  
-  vydala provozovateli, CET 21 spol.  s r. o., upozornění na porušení § 48 odst.  
1 písm.  c) zákona č.  231/2001 Sb.  ve věci sp.  zn. :2007/592/dzu/CET, ke 
kterému došlo odvysíláním reklamy na Pantene Pro V, produkt Vlasová 
kosmetika (mutace 6) ve dnech od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007 na programu Nova, 
kde účinkovala moderátorka zpravodajského pořadu Snídaně s Novou.  
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 
-  vydala provozovateli, CET 21 spol.  s r. o., upozornění na porušení § 48 odst.  
1 písm.  c) zákona č.  231/2001 Sb.  ve věci sp.  zn. :2007/595/dzu/CET, ke 
kterému došlo odvysíláním reklamy na Billa soutěž (mutace 1) ve dnech od 6. 1. 
2007 do 7. 4. 2007 na programu Nova, kde účinkovala moderátorka 
zpravodajského pořadu Snídaně s Novou.  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 
-  spojila v souladu s § 140 zákona č.  500/2004 Sb., správního řádu správní 
řízení ve věci sp. zn. 2007/593/dzu/FTV a 2007/594/dzu/FTV pro možné 
porušení § 48 odst.  1 písm.  c) zákona č.  231/2001 Sb.  spočívající v odvysílání 
reklamy na Pantene Pro V, produkt Vlasová kosmetika (mutace 6) ve dnech od 
1. 1. 2007 do 28. 4. 2007 a reklamy na Billa soutěž (mutace 1) ve dnech od 6. 1. 
2007 do 7. 4. 2007 na programu Prima televize, kde účinkovaly moderátorky 
zpravodajského pořadu Snídaně s Novou, neboť jde o jeden čin a jeho 
opakování 



-  vydala provozovateli, FTV Prima spol.  s r. o., upozornění na porušení § 48 
odst.  1 písm.  c) zákona č.  231/2001 Sb.  ve věci sp.  zn. :2007/593dzu/FTV, ke 
kterému došlo odvysíláním reklamy na Pantene Pro V, produkt Vlasová 
kosmetika (mutace 6) ve dnech od 1. 1. 2007 do 28. 4. 2007 na programu Prima 
televize, kde účinkovala moderátorka zpravodajského pořadu Snídaně s Novou 
-  vydala provozovateli, FTV Prima spol.  s r. o., upozornění na porušení § 48 
odst.  1 písm.  c) zákona č.  231/2001 Sb.  ve věci sp.  zn. :2007/594/dzu/FTV, 
ke kterému došlo odvysíláním reklamy na Billa soutěž (mutace 1) ve dnech od 6. 
1. 2007 do 7. 4. 2007 na programu Prima televize, kde účinkovala moderátorka 
zpravodajského pořadu Snídaně s Novou.  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 
-  vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst.  1 
písm.  j) zákona č.  231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1.  ledna 2007 
od 20:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Horem pádem, který 
obsahoval vulgarismy a nadávky.  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  
-  vyzvala žadatele P.  Uhla, aby do žádosti o informace ze dne 4.  října 2007 
doplnil veškeré náležitosti podle § 14 odst.  2 zákona č.  106/1999 Sb.  s tím, že 
po doplnění náležitostí vyhoví žádosti Petra Uhla o poskytnutí informace - 
analýzy pořadu ČT2 Panoráma ze dne 17.  června 2007 
- nezahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst.  1 písm.  g) zákona č.  231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadem Bolero dne 20.  května 2007 od 21:10 hodin na programu 
ČT1 mohl porušit povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 
hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých  



 
Rozdílné stanovisko Ing.  Jiřího Šenkýře, JUDr.  Dalibora Matulky a Ing.  Pavly 
Gomby k rozhodnutí Rady nezahájit s provozovatelem Česká televize správní 

řízení za odvysílání pořadu Bolero 
Podle § 32, odst. 1, písm. g je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době 
od 6. 00 do 22. 00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvích.  Znamená to, že takový pořad 
nemůže ani začínat před 22. 00 hodinou, ani končit po 6. 00 hodině.  Rozhodnutí 
RRTV v tomto směru nerespektuje zákon.  
 
Dne 9. 10. 2007 se konala dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence 
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů s kmitočty Praha - Jinonice 102,9 MHz/100 W a Praha – Zelený Pruh 
90,7 MHz/100 W.  
 

V Praze dne 11. 10.  2007 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 830 


