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Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 7. 10. 2008  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

- udělila provozovateli ESA - rádio, 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 
- vzala na vědomí informaci o stavu žádostí o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů Most – Široký vrch 107,9 MHz / 200 W  
- vzala na vědomí informaci o nařízení konání veřejného slyšení na den 21. října 2008 v 
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů s využitím souboru technických parametrů Most – Široký vrch 107,9 MHz / 200 
W 
- odmítla žádost společnosti Radio Šumava s. r. o. dle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť účastník ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů Most – Široký vrch 107,9 MHz / 200 W  
- vydala provozovateli STAR – nova, spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání programu 
TELEVIZE DUHA – NOVÁ ROLE v katastrálním území Nová Role 
- registrovala provozovateli F. C. A. a. s., dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 
Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový zahraniční převzatý 
televizní program JimJam 
- registrovala provozovateli Media Vision s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu jediného společníka na: PhDr. Leoš Pohl – obchodní podíl 10 %, 
vklad 20 000,- Kč; Ing. Lubomír Hluchník CSc. – obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- 
Kč; Ing. Tomáš Bujnoch – obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- Kč; Ing. Martin Janků – 
obchodní podíl 10 %, vklad 20 000,- Kč; RUSSELL & SCOTT CZ, s. r. o. – obchodní 
podíl 60 %, vklad 120 000,- Kč 
- registrovala provozovateli CentroNet, a. s., dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
české televizní programy : LEO TV, PUBLIC TV, GOLF CHANNEL CS, Z1, SPORT 5, 
Televize Barrandov, TV 13 a převzaté české rozhlasové programy: ČRo4 – Radio 
Wave,ČRo - D-Dur, ČRo – Leonardo, ČRo – Rádio Česko, Radio Proglas, RADIO HEY 
Praha, BBC a zahraniční rozhlasové : Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio-FM, Rádio 
Regina BA, Rádio Viva, FUN RADIO a Rádio Lumen 
- registrovala provozovateli HDD s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. 
změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté zahraniční 
televizní programy : The History Channel, Extreme Sports Channel, DOKU KLUB, THE 
FISHING AND HUNTING CHANNEL, Sky News, Private Spice (časový rozsah vysílání 
od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. ) a Bebe Tv a převzatý český televizní program : 
NOSTALGIA  
- vzala na vědomí informaci o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ  
- vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
- shledala, že provozovatel Radio Šumava, s. r. o. odvysílal program Radio Šumava 
v kontrolovaných dnech 9. a 13. srpna 2008 v souladu s licenčními podmínkami a 
zákonem č. 231/2001 Sb.  
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- 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., neboť odvysíláním 
pořadu Nic než pravda dne 25. srpna 2008 od 21:10 hodin na programu Prima televize 
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., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora Marie Claire, produkt časopis (sponzor reklamní znělky, mutace 2), 
vysílané premiérově dne 19. srpna 2008 ve 20:01:03 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 7), vysílané premiérově dne 
19. srpna 2008 ve 21:15:58 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 8), vysílané premiérově dne 
19. srpna 2008 ve 21:17:33 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 MIRONET (sponzor počasí, mutace 1) s premiérou dne 18. srpna 
2008 v 06:11:10 hod. na programu ČT1, 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 Jde to i jinak (sponzor reklamní znělky, 
mutace 10), vysílané premiérově dne 16. srpna 2008 ve 21:38:46 hodin na programu 
Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
- zahájila se společností Walmark a. s. správní řízení z moci úřední, protože se zadáním 
reklamy Walmark, produkt Emoxen gel naproxenum (mutace 6), která byla premiérově 
vysílána dne 8. srpna 2008 ve 13:44:55 hod. na programu ČT2 a následně na tomtéž 
programu reprízována do 24. srpna 2008, mohla dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb.  
- zahájila se společností TBWA Praha, s. r. o. správní řízení z moci úřední, protože se 
zpracováním reklamy Nivea na produkt Visage DNAge Zone action (mutace 1), která 
byla vysílána od 4. února 2008 na programech Nova a Prima televize, mohla dopustit 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  
- zahájila se společností TBWA Praha, s. r. o. správní řízení z moci úřední, protože se 
zpracováním reklamy Nivea na produkt Visage DNAge Zone action (mutace 2), která 
byla vysílána od 4. února 2008 na programech Nova a Prima televize, mohla dopustit 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Recepář prima nápadů dne 15. června 2008 v 11:50 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Recepář 
prima nápadů dne 15. června 2008 v 11:50 hodin na programu Prima televize se mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby obsah sponzorovaného pořadu nemohl být 
ovlivněn sponzorem 
- vydala provozovateli České televizi upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Kráska v nesnázích, odvysílaným dne 14. září 
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2008 ve 20:00 hodin na programu ČT1, porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady, 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 
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Kráska v nesnázích dne 14. září 2008 ve 20:00 hodin na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6. 00 hodin do 22. 00 hodin pořady 
a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Fajn 
brigáda z cyklu Soukromé pasti dne 17. září 2008 ve 20:00 hodin na programu Nova se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 
- vydala provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Jiná láska z cyklu Soukromé pasti 
dne 24. září 2008 ve 20:00 hodin na programu Nova porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady, 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 
- zastavila správní řízení se zadavatelem reklamy, společností Nestlé Česko, s. r. o., 
zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., spočívající v 
zadání klamavé reklamy na produkt Purina Pro Plan Adult (mutace 3) odvysílané 
premiérově dne 24. května 2007 na programu Nova a v reprízách na programech ČT1 a 
Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod 
správního řízení 
- zastavila správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností PUBLICIS Prague, s. r. 
o., zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., spočívající 
ve zpracování klamavé reklamy na produkt Purina Pro Plan Adult (mutace 3) 
premiérově odvysílané dne 24. května 2007 na programu Nova a v reprízách na 
programech ČT1 a Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím 
odpadl důvod správního řízení 
- zahájila se společností STUDIO MIRAGE s. r. o správní řízení z moci úřední, protože 
se zpracováním reklamy GS, produkt Intensun soutěž (mutace 1), která byla premiérově 
vysílána dne 6. května 2008 v 08:41:16 hod. na programu Prima televize a následně 
byla reprízována do 23. května 2008 na programech Nova a Prima televize, mohla 
dopustit porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.  
- spojila správní řízení sp. zn. 2008/644 - 645/HOL/FTV vedené pro možné porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.  
- uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2. prosince 2007 v čase od 10:00 
hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Toulavá kamera, čímž se mohl dopustit 
porušení citovaného ustanovení. 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 Česká televize správní řízení zahájené z moci úřední, pro 
možné porušení § 49 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
měsíci březnu 2007 opakovaně na programu ČT2 zařadil reklamu do pořadů ze 
sportovních podniků mimo přestávku, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž 
odpadl důvod správního řízení  
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- uložila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 60 000,- Kč, neboť se dne 13. 
května 2008 v čase od 21:00 hodin do 22:00 hodin na programu ČT1 dopustil 
překročení povoleného hodinového limitu reklamy o 5 sekund, čímž porušil § 50 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. Současně uložila 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 
- vydala provozovateli, FTV Prima, spol. s r. o., upozornění na porušení § 50 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., který stanovila povolený hodinový reklamní limit v televizním 
vysílání a k porušení kterého došlo dne 5. května 2008 v čase od 21:00 hodin do 22:00 
hodin na programu Prima televize  
- ve věci správního řízení spis. zn. 2008/186/mac/ČTV zahájeného s provozovatelem 
Česká televize pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
v povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace, kterého se měl dopustit tím, že 
dne 29. ledna 2007 ve 21. 45 hodin na programu ČT 1 pořad Reportéři ČT, resp. 
reportáž Podivné stěhování magistrátu, mění právní kvalifikaci skutku na možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.  
- uložila provozovateli, FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť 
odvysíláním pořadu Zprávy Prima televize, resp. reportáže o soudu s Bohumilem 
Kulínským dne 23. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu Prima televize, se dopustil 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost oddělovat názory 
nebo hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru. 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 1000 Kč 
- zastavila s provozovatelem, Českou televizí, správní řízení zahájené z moci úřední pro 
možné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se měl dopustit odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže o happeningu odpůrců ru, 
dne 23. dubna 2008 od 19:00 hodin na programu ČT1, neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení  
- vzala na vědomí informaci ohledně přerušování sportovních přenosů reklamou  
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 212/2008-61, ze dne 4. 
září 2008, kterým se zamítla žaloba FTV Prima, spol. s r. o., na ochranu proti 
nezákonnému zásahu Rady upozorněním č. j. fol/1863/08 ze dne 26. 2. 2008  
- vzala na vědomí informaci o rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. září č. j. 
11 Ca 203/2008, kterým zrušil rozhodnutí Rady o uložení pořádkové pokuty 50 000,- Kč 
společnosti Delpharmea a. s. za údajné neposkytnutí potřebné součinnosti dle § 7d 
zákona č. 40/1995 Sb.,  
- zastavila dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení se společností 
Delpharmea a. s. vedené ve věci pořádkové pokuty udělené z důvodu nesplnění § 7d 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť se prokázalo, že k porušení zákonné povinnosti nedošlo, 
čímž zanikl důvod pro vedení správního řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 9/2008 – 77, ze dne 
22. července 2008, kterým se zamítla kasační stížnost Rady proti rozhodnutí Městského 
soudu v Praze ze dne 19. 9. 2007, č. j. 7 Ca 32/2007 — 58 
- vzala na vědomí rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. srpna 2008 č. j. 7 
As 16/2008; 7 As 27/2007; 7 As 28/2008, kterými byly zrušeny rozsudky Městského 
soudu v Praze č. j. 10 Ca 297/2007, 10 Ca 334/2007 a 10 Ca 335/2007. Těmito 
rozsudky byly zamítnuty žaloby WALMARK, a. s. proti rozhodnutím 2006/231/kov/WAL - 
URINAL (mutace2), 2006/446/had/WAL - URINAL (mutace 3) a 2006/596/had/WAL - 
URINAL (mutace 4), kterým uložila pokutu ve výši 100 000,- Kč (ve všech případech), 
za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do dne 25. ledna 
2006 
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- vzala na vědomí rozsudky Městského soudu Praze ze dne 29. srpna 2008 č. j. 8 Ca 
243/2008 a 8 Ca 242/2008. Těmito rozsudky byly zamítnuty žaloby FTV Prima, spol. s r. 
o. proti rozhodnutím Rpo/143/05 - VyVolení/8. 10. 2005 a Rpo/142/05 - VyVolení/10. 10. 
2005, kterým uložila pokutu ve výši 1 500 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, za porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb 
 

V Praze dne 8. 10. 2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 830 


