
Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného ve dnech 8. 4. 2008 - 9. 4. 2008 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

-  udělila společnosti První zpravodajská a. s. podle čl. IV bodu 5. přechodných 
ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. kompenzační licenci k celoplošnému zemskému 
digitálnímu televiznímu vysílání programu Z1 
-  udělila společnosti První zpravodajská a. s., IČ 27204090, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na 12 let; 
název (označení) programu: Z1; územní rozsah vysílání: Česká republika, Portugalsko, 
Španělsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, střední a 
severní Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, 
západní část ruské Karélie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, západní část Běloruska a 
Ukrajiny, Polsko, Maďarsko, západní části Rumunska, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, 
Bosna a Hercegovina a kabelové systémy společnosti F. C. A., a. s.  
-  udělila společnosti TV GIMI, a. s., IČ 25156527, licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název programu: GIMI; 
územní rozsah vysílání: kabelové systémy společnosti ELSAT spol. s r. o.  
-  udělila společnosti BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016 licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název 
(označení) programu: INFOKANÁL TELTO+; územní rozsah vysílání: katastrální území: 
Prachatice, Volary, Volyně  
-  udělila společnosti Max Loyd s. r. o. IČ 25111671 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na 
kmitočtu Praha – Jinonice 102,9 MHz / 100 W pro program Info DJ na dobu 8 let, 
žádosti ostatních žadatelů zamítá  
-  udělila společnosti Ultravox s. r. o. IČ 49702785 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na 
kmitočtu Praha – Zelený Pruh 90,7 MHz / 100 W pro program Radio Ethno na dobu 8 
let, žádosti ostatních žadatelů zamítá  
-  udělila provozovateli RADIO PUBLIKUM spol. s r. o. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
v převodu obchodního podílu ve společnosti a s tím související změnou způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních 
podílů a seznamu společníků  
-  vzala na vědomí oznámení provozovatele Mimoňská komunální a. s. dle § 21 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v oznámení změn ve složení statutárního orgánu – 
představenstva (zánik funkcí Ing. Josefovi Netušilovi a Ladislavovi Mazůrkovi a vznik 
funkce Janovi Duzbabovi) 
-  vydala provozovateli Mimoňská komunální a. s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení funkce 
prokury ve stanovené lhůtě 
-  prodloužila provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. dle § 39 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, lhůtu k odstranění vad oznámení změny skutečností 
uváděných v přihlášce o registraci 
-  registrovala provozovateli PODA s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č 231/2001 
Sb. změnu vkladů společníků, výše jejich obchodních podílů a způsobu rozdělení 
hlasovacích práv na Mgr. Kateřina Šigutová – vklad 142 350,- Kč, 14 235 kusů akcií o 
jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč, podíl na hlasovacích právech 0,365% a Ing. Martin 
Šigut – vklad 38 857 650,- Kč, 3 885 765 kusů akcií o jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč, 
podíl na hlasovacích právech 99,935% 



-  vzala na vědomí oznámení provozovatele PODA s. r. o. o navýšení základního 
kapitálu na 39 000 000,- Kč, změnu statutárního orgánu spočívající v jeho rozšíření o 
nového člena Ing. Pavla Friedricha, v dozorčí rady složené z předsedy Ing. Jaroslava 
Veselského a členů Prof. Ing. Violy Šebestíkové, CSc. a Ing. Jitky Škrabalové, změnu 
právní formy na akciová společnost a změnu stanov 
-  vydala provozovateli T-Systems Czech Republic a. s. upozornění podle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení 
lhůty pro oznámení změny ve složení kontrolního orgánu 
-  schválila předběžné stanovisko pro ČTÚ k záměru vydání všeobecného oprávnění 
pro FM vysílání v tunelech  
-  vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
-  shledala, že provozovatel První rozhlasová, s. r. o. odvysílal program Oldies rádio 
Olympic v kontrolovaných dnech 17. a 19. ledna 2008 od 00:00 do 24:00 hodin 
v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.  
-  vzala na vědomí srovnávací analýzu programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál ze dnů 
18. prosince 2007 a 8. ledna 2008  
-  vydala provozovateli Media party, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně vysílacího schématu programu Rádio OK 
-  vydala provozovateli V plus P, s. r. o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně vysílacího schématu programu Rádio Prácheň 
-  uložila provozovateli Český rozhlas pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10. ledna 2008 v čase 22:05 hodin na 
programu Český rozhlas 1-Radiožurnál odvysílal skrytou reklamu na společnost 
Mediterránea v pořadu Design, architektura, stavebnictví. 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 

Rozdílné stanovisko Katariny Vaculíkové a Václava Žáka ve věci pokuty Českému 
rozhlasu za pořad Design, architektura, stavebnictví.  

Český rozhlas si pro okomentování zvýšeného zájmu občanů ČR o nákup nemovitostí 
v zahraničí pozval zástupce fy Mediterránea. Analýza nezjistila, že by v pořadu došlo k 
jakékoliv nabídce služeb této společnosti nebo ke sdělování jakýchkoliv kontaktních 
informací. Zástupce fy uvedl pouze seznam zemí, ve kterých firma působí, což je 
významnou informací pro posluchače, protože definuje odbornost firmy. Sdělovací 
prostředky si ke komentování odborných záležitostí často zvou zástupce komerční 
sféry, např. analytiky bank, protože je vyloučené, aby expertízy mohly poskytovat 
z vlastních zdrojů. Protože tento pořad nijak nevybočoval z ustálených zvyklostí, 
nesouhlasíme s udělením pokuty. 

-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
označení sponzora www. hokej. cz (sponzor pořadu, mutace 13) dne 11. ledna 2008 v 
01:41:51 hodin na programu ČT4 Sport nebyl identifikován sponzor  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v 
označení sponzora www. hokej. cz (sponzor pořadu, mutace 14) dne 10. ledna 2008 v 
18:51:26 hodin na programu ČT2 nebyl identifikován sponzor  



-  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 JACOBS, produkt Krönung (mutace 45) s premiérou dne 5. března 2008 ve 
20:50:56 hod. na programu ČT1, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání 
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu 
-  shledala, že provozovatel TV Vřídlo s. r. o. odvysílal pořady ve dnech 8. – 21. února 
2008 na programu TV Vřídlo v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.  
-  shledala, že provozovatel HBO Česká republika, spol. s r. o. odvysílal program HBO 
v úseku 16:07–22:25 hodin dne 18. března 2008 v souladu s licenčními podmínkami a 
zákonem č. 231/2001 Sb.  
-  vzala na vědomí monitoring úseku vysílání programu HBO2 ze dne 27. března od 
17:25 do 22:25 hodin a konstatuje, že se v tomto období provozovatel HBO Česká 
republika, spol. s r. o. nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu Stáhni 
si zvonění… dne 21. března 2008 v 16:20 hodin na programu O se mohl dopustit 
porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově–obrazově oddělené od ostatních částí 
programu 
-  zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení sponzora 
pořadu Snickers inbox dne 21. března 2008 v 16:59 hodin na programu O 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 Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Snickers inbox, resp. nápisu Red Bull na čepici hosta pořadu dne 21. března 2008 
od 17:00 hodin na programu O se mohl dopustit porušení zákazu skryté reklamy 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Máte slovo 
dne 27. března 2008 od 21:40 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváženosti  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin 
do 22. 00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých  
-  zahájila se zadavatelem GlaxoSmithKline, s. r. o. (IČ: 48114057) správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť reklama na 
Parodontax, odvysílaná dne 10. března 2008 v 9:48 hodin na programu Prima televize, 
mohla být v rozporu s dobrými mravy a využívat motiv strachu  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
teleshoppingového pořadu ČT nabízí dne 20. března 2008 od 9:00 hodin na programu 
ČT1 se mohl dopustit porušení zákazu přímo pobízet děti a mladistvé, aby kupovali 
nějaký výrobek nebo službu s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti 
-  zahájila s provozovatelem CET21 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, respektive reportáže o rech v okolí Chlumce nad Cidlinou, dne 28. března 2008 
od 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  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 Sběratelé kostí dne 27. března 2008 od 15:40 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin do 22. 00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 Myšlenky zločince dne 26. března 2008 od 16:40 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin do 
22. 00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 Sběratelé kostí dne 21. března 2008 od 15:40 hodin na programu Prima televize 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin do 22. 00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých 
-  vydala provozovateli CET21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. března 2008 od 11:50 
hodin na programu Nova odvysílal pořad Výměna manželek, který obsahuje vulgarismy 
a nadávky.  Stanovila účastníkovi řízení lhůtu k nápravě ihned ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby 
umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem 
snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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, respektive reportáže o odkazech na pornografické stránky na webových 
stránkách některých měst, dne 24. března 2008 od 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 
-  zahájila se společností Young & Rubicam Praha, s. r. o., jako zpracovatelem reklamy 
Duo mobil (mutace 1), která byla vysílanou ve dnech 9. – 16. dubna 2007 na 
programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  
-  zahájila se společností Young & Rubicam Praha, s. r. o., jako zpracovatelem reklamy 
Duo mobil (mutace 2), která byla vysílanou ve dnech 17. – 22. dubna 2007 na 
programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  
-  zahájila se společností Young & Rubicam Praha, s. r. o., jako zpracovatelem reklamy 
Duo mobil (mutace 3), která byla vysílanou ve dnech 20. dubna – 28. května 2007 na 
programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  



-  spojila dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení sp. zn. 
2008/21/fol/FTV, 2007/237/fol/FTV, 2007/240/fol/FTV vedená s provozovatelem vysílání 
FTV Prima, spol. s r. o. pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 
Sb. a vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu VyVolení-Noví 
hrdinové ve dnech 1., 6., a 13. října 2007 na programu Prima televize, odvysílal pořady, 
které obsahují vulgarismy a nadávky.  Stanovila účastníkovi řízení lhůtu k nápravě ihned 
ode dne doručení tohoto rozhodnutí 
-  udělila zadavateli reklamy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. pokutu ve 
výši 200 000,-Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním 
reklamy na akci „Volejte od pátku do neděle zdarma v pevné a mobilní síti O2“, 
vysílanou v období od 1. listopadu do 29. prosince 2006 na programech ČT1, Nova a 
Prima televize, která je klamavá  
-  uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 150 000,- Kč za porušení § 50 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo překročením hodinového limitu 
reklamy při vysílání provozovatele dne 8. prosince 2007 v čase od 19:00 hodin do 20:00 
hodin na programu ČT1. 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 rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 18. ledna 2008, 
č. j. 2 As 52/2007 - 67, kterým byla zamítnutá kasační stížnost Islámské nadace v Praze 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2007, č. j. 9 Ca 127/2006 – 
36 
-  vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. února 2008, č. j. 7 
Ca 31/2008, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2006, 
č. j. 7 Ca 215/2006-34, jímž Městský soud zrušil rozhodnutí Rady, kterým byla České 
televizi uložena pokuta 100 000 Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním příspěvku o zprávě ombudsmana k Czech Teku v rámci pořadu Události 
dne 31. 1. 2006. Věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení 
-  vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 334/2007- 32 ze dne 
12. března 2008, kterým se zamítá žaloba České televize proti rozhodnutí Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. 10. 2007 č. j. :Rpo/144/04/759, kterým Rada 
uložila pokutu 50. 000,- Kč České televizi za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že dne 4. 9. 2004 na programu ČT1 odvysílala 
neoddělenou reklamu společnosti IKEA 
-  vzala na vědomí informaci o proběhlém soudním jednání ve věci žaloby společnosti 
Regionální televize DAKR, s. r. o. proti rozhodnutí Rady o vydání upozornění na 
porušení licenčních podmínek 
 
 

V Praze dne 10. 4. 2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 826 


