Tisková zpráva z 2. zasedání, konaného ve dnech 20. 1. 2009 - 21. 1. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- udělila společnosti Carolinas corporation, a.s., IČ 28454791 licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: Fashion TV
- neudělila provozovateli Pavlu Foretníkovi souhlas se změnou územního rozsahu a
souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Svitavy 101,2 MHz/150
W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- neudělila provozovateli Star Promotion, s.r.o. souhlas se změnou územního rozsahu a
souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Prostějov 103,3
MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- neudělila provozovateli Rádio Podještědí, s.r.o. souhlas se změnou územního rozsahu
a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Jičín 104,3 MHz/100
W a alternativní kmitočet 89,2 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- neudělila provozovateli Radio Station Brno, s.r.o. souhlas se změnou územního
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Břeclav 105,2
MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- neudělila provozovateli LONDA spol. s r.o. souhlas se změnou územního rozsahu a
souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Cheb 101,4 MHz/100 W
z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- udělila provozovateli RADIO BONTON a.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
převodu všech akcií jediného akcionáře LAGARDERE ACTIVE RADIO
INTERNATIONAL,SA na společnost RMC, s.r.o. a změně seznamu společníků
- udělila provozovateli CITY MULTIMEDIA s.r.o. souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
spočívající v převodu 55% obchodního podílu ve společnosti z PhDr. Petra Dvořáka na
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., a s tím související změně způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních
podílů a seznamu společníků
- vydala provozovateli ULTRAVOX s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb. na porušení ustanovení § 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
- vydala provozovateli HBO Česká republika, 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 ve změně licenčních podmínek rozšířením územního rozsahu vysílání
programu CINEMAX, opatřeného titulky v srbštině, o území Srbska a Černé Hory
- registrovala provozovateli Kabelová televize Karviná, a.s. změnu programové nabídky
dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté televizní programy: televizní české: brněnská 1 (Tvb 1), Brno TV (btv), CS mini,
Da Vinci, GOLF CHANNEL CS, LEO TV (22:00 - 06:00 h), NOSTALGIA, NOSTALGIA
MUSICA, PUBLIC TV, REVOLUTION TV, SPORT2; televizní zahraniční: Blue Hustler
(22:00 - 06:00 h), CNN International, Discovery Civilisation, Discovery Science,
Discovery Travel & Living, ESPN Classic Sport UK, Euronews, Extreme Sports Channel,
Jetix Play, JimJam, JOJ PLUS, MGM - Channel Central Europe, MTV Dance, NAT GEO
MUSIC, Nat Geo Wild (Europe), THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, The History
Channel (Europe), The Travel Channel, TV A (TV ATLAS), TV Deko
- registrovala provozovateli SMART Comp. a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální

území Jaktař, Kateřinky u Opavy, Kylešovice, Opava-Město, Opava-Předměstí, Loučka u
Nového Jičína, Nový Jičín-Dolní Předměstí, Nový Jičín-Horní Předměstí a Nový Jičínměsto a změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté české
televizní programy: Nova sport, LEO TV (22.00 - 06.00 h) a Televize Barrandov
- registrovala provozovateli Planet A, a.s. dle § 29 odst. písm. c) a d) zákona č. 231/2001
Sb. změnu registrace převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, a to
změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních
programů dle přiloženého seznamu, a změnu územního rozsahu vysílání spočívající v
jeho rozšíření o katastrální území dle žádosti
- seznámila se s usnesením Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. Pl. ÚS
12/08, kterým byl odmítnut návrh Městského soudu v Praze na zrušení § 17 odst. 4
zákona č. 231/2001 Sb.
- shledala, že provozovatel Český rozhlas odvysílal program Český rozhlas 1 –
Radiožurnál, pořad Víkendový Polední Radiožurnál ze dnů od 15. do 30. listopadu 2008 vysíláno vždy v sobotu a v neděli od 11:00 do 13:00 hodin, v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
- udělila provozovateli vysílání Frekvence 1, a.s., pokutu ve výši 5000,- Kč, neboť
neposkytnutím požadovaného záznamu vysílání programu FREKVENCE 1 ze dne 18.
října 2007 v čase od 11.00 do 12.00 hodin se dopustil porušení 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli vysílání povinnost uchovávat
záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
poskytnout je Radě. Současně ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- shledala, že provozovatel ELSAT, s.r.o. ve sledovaném období od 3. do 17. října 2008
odvysílal program Elsat v lokalitě České Budějovice v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb. a v souladu s licenčními podmínkami
- zahájila s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2008 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Fajnšmekr dne 1. října 2008 od 15:02 hodin na programu UPC EXPRESS mohl porušit
povinnost provozovatele televizního vysílání zajistit, aby reklama a teleshopping byly
rozeznatelné a zřetelně oddělené od ostatních částí programu
- vydala provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. n)
zákona č.231/2008 Sb., neboť odvysíláním pořadů v období od 3. do 17. října 2008 na
programu UPC EXPRESS porušil povinnost provozovatele televizního vysílání uvádět
označení televizního programu (logo)
- zahájila s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, neboť záznamem zaslaným Radě
nesplnil zadání definované v žádosti o záznam, čímž mohl porušit povinnost
provozovatele uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů
ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť se ve
dnech 3. – 17. 10. 2008 na programu info tvm dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č.231/2001 Sb., který 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.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu Beseda ve dnech 3. – 5. 10. 2008 na programu info tvm se dopustil
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost
nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu „Minuty regionu“ ve dnech 3. – 17. 10. 2008 na programu info tvm se
dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost zajistit,

aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu „Olomoucký magazín“ ve dnech 3. – 12. 10. 2008 na programu info
tvm se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu „Beseda“ ve dnech 6. – 17. 10. 2008 na programu info tvm se
dopustil porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost poskytovat
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu „Náš kraj“ ve dnech 3. – 17. 10. 2008 na programu info tvm se
dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti.
- vydala provozovateli TV Morava s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
neboť vysílání ve dnech 3. – 17.10. 2008 programu info tvm neodpovídalo licenčním
podmínkám.
- vydala provozovateli TKW s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., neboť neposkytl kompletní záznam vysílání programu TKW–info z
časového období 3.–17. října 2008
- zahájila 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
označení sponzora DERMACOL, produkt Aquadream (sponzor upoutávky, mutace 1), s
premiérou dne 13. září 2008 v 17:21:21 hod. na programu Nova, bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila 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
označení sponzora DERMACOL, produkt Gold Elixír (sponzor pořadu, mutace 1), s
premiérou dne 14. září 2008 ve 20:44:02 hod. na programu Nova, bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila 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
označení sponzora DERMACOL, produkt Magnum (sponzor upoutávky, mutace 1), s
premiérou dne 10. září 2008 ve 21:43:27 hod. na programu Nova, bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila 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
označení sponzora RENAULT, produkt Clio Grandtour (sponzor pořadu, mutace 1), s
premiérou dne 15. září 2008 ve 20:08:40 hod. na programu Nova, bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila 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
označení sponzora RIMMEL, produkt Volume Flash Mousse (sponzor pořadu, mutace
1), s premiérou dne 6. září 2008 v 08:50:56 hod. na programu Nova, 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 HERBAMEDICUS, produkt Arthrorevital (sponzor pořadu,
mutace 1) s premiérou dne 7. září 2008 ve 20:28:24 hod. 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 HERBAMEDICUS, produkt Koňská mast (sponzor pořadu,
mutace 2) s premiérou dne 7. září 2008 ve 20:22:04 hod. 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 RAMA, produkt Classic Idea! Multivita (sponzor upoutávky,
mutace 1) s premiérou dne 22. září 2008 ve 20:28:50 hod. na programu Prima televize,
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 ALZA SOFT, produkt Acer (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou
dne 8. září 2008 v 06:28:38 hod. 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 ALZA SOFT, produkt Notebook (sponzor pořadu, mutace 1) s
premiérou dne 1. září 2008 v 06:27:06 hod. 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 GEOSAN DEVELOPMENT Praha (sponzor pořadu, mutace 1) s
premiérou dne 9. září 2008 v 18:47:51 hod. na programu ČT4 Sport, 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 GS, produkt Condro Forte Comfort (sponzor pořadu, mutace 2) s
premiérou dne 5. září 2008 ve 20:57:50 hod. 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 GS (sponzor upoutávky, mutace 1) s premiérou dne 15. září 2008 ve
21:00:31 hod. 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 THERMONA, produkt Therm (sponzor pořadu, mutace 6) s
premiérou dne 2. září 2008 ve 21:41:43 hod. 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 WIENERBERGER, produkt Porotherm (sponzor počasí, mutace 5) s
premiérou dne 4. září 2008 v 19:58:48 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila se společností Walmark a.s. správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na produkt Spektrum Imunactiv (mutace 9), premiérově vysílané dne 20. října
2008 ve 14:09:05 hod. na programu Nova, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., které ukládá povinnost, aby reklama na doplněk stravy
obsahovala zřetelný text doplněk stravy
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zprávy
TV Prima, resp. reportáže o předvánočním projevu papeže Benedikta XVI., dne 23.
prosince 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení

povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Nedej se dne
31. října 2008 od 17:40 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, resp.
reportáže o vzniku Strany svobodných občanů a strany Liberálové.cz, dne 12. ledna
2009 od 19:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti
- udělila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 50 000,- Kč , pro porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 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. 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 společností TBWA Praha, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč , 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, dopustila porušení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 11. února 2008, které
ukládá zákaz vysílání klamavé reklamy. 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 společnosti TBWA Praha, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč , 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, dopustila porušení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. ve znění platném do 11. února 2008, které
ukládá zákaz vysílání klamavé reklamy. 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 100 000,- Kč pro porušení §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las
Vegas V dne 22. srpna 2008 od 17:50 hodin na programu Nova se dopustil 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. 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 100 000,- Kč , pro porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las
Vegas V dne 25. srpna 2008 od 17:50 hodin na programu Nova, se dopustil 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. 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, CET 21 spol. s r.o., správní řízení zahájené z moci úřední,
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Televizní noviny dne 12. října 2008 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť porušení
zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení

- udělila provozovateli, CET 21 spol. s r.o., pokutu ve výši 50 000,- Kč , pro porušení § 31
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp.
reportáže Epidemie žloutenky řádí i na Moravě, dne 29. září 2008 od 19:30 hodin na
programu Nova se dopustil porušení povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Současně
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
- ve věci správního řízení sp. zn. 2008/788/vos/ČTV zahájeného s provozovatelem
Českou televizí pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit tím, že dne 19. května 2008 v 19:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad
Události, resp. reportáž Srážka vlaků, změnila právní kvalifikaci skutku na možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- zastavila s provozovatelem vysílání CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit tím, že dne 14. února 2008 od 19:30 hodin na programu Nova odvysílal pořad
Televizní noviny, resp. reportáž Mikrobus smrti, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, neboť nebylo ve správním
řízení porušení povinnosti prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.
- udělila provozovateli vysílání Česká televize pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže o arbitráži v kauze Diag Human, dne
14. května 2007 od 21:30 hodin na programu ČT1, ve které bylo upozorňováno na
pochybné praktiky konkrétní firmy, aniž by se tato firma k nařčení mohla vyjádřit a ve
které byla uváděna výše sankce výrazně vyšší, než je skutečnost, se dopustil porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku nákladů správního
řízení ve výši 1.000,- Kč.
- vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže o arbitráži v kauze Diag Human dne
14. května 2007 ve 21:30 hodin na programu ČT1 se dopustil porušení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky.
- zastavila s provozovatelem vysílání Česká televize správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Reportéři ČT, resp. reportáže Samaritán ze Zambie, dne 11. února 2008 od 21:30 hodin
na programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení správního řízení.
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, vedené pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Události v
regionech, resp. reportáže o zákonu o odpadech, dne 9. února 2008 od 19:25 hodin na
programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- zastavila s provozovatelem vysílání Česká televize správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Reportéři ČT, resp. reportáže Kauza Čunek, dne 7. ledna 2008 od 21:30 hodin na
programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- udělila provozovateli PK 62, a.s. pokutu ve výši 50 000 ,- Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Leo Night Live! dne 5.
června od 22:00 hodin a pořadu Leo Night Live! dne 6. června od 22:00 hodin na

programu LEO TV porušil povinnost stanovenou provozovatelům vysílání nezařazovat do
vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. Současně
uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
- vydala provozovateli PK 62, a.s. upozornění na porušení licenčních podmínek, neboť
vysílání programu LEO TV v úseku od 22:00 hodin dne 5. června 2008 do 6:00 hodin
dne 7. června 2008 neodpovídalo stanoveným programovým podmínkám obsaženým v
licenci. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
- se seznámila se sdělením provozovatele PK 62, a.s. týkajícího se nápravy ve
stanoveném termínu, ve věci porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť pořady ve vysílání programu LEO TV v úseku od 22:00 hodin dne 5. června 2008
do 6:00 hodin dne 7. června 2008 nebyly označeny obrazovým symbolem upozorňujícím
na jejich nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 282/2008, ze dne 18.
prosince 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2007/828/had/ČTV
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 50 000,- Kč,- za porušení § 48 odst.
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Dobré ráno, resp.
zařazením příspěvku Nový trend - kurzy vaření dne 21. září 2007 v 6:51:27 hodin na
programu ČT1 se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu.
Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 314/2008 , ze dne 9.
prosince 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne
28.5.2008, č.j.: fol/4032/08, sp. zn. 2007/781/dzu/CET a věc se vrací Radě k dalšímu
řízení
- vydává provozovateli, CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušeni § 31 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže Vymýtání mýta v rámci pořadu Na vlastní
oči, odvysílaného dne 29. listopadu 2006 od 22.05 hodin na programu Nova se dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, a zejména nebyla v celku vysílaného
programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě
jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich
reálnému postavení v politickém a společenském životě
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 2
As 58/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze č.j. 8 Ca 297/2007.
- zastavila správní řízení s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r.o., pro možné porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Extra, reportáže o
prostitutce, dne 26. května 2006 od 19.15 hodin na programu Prima televize, neboť
odpadl důvod správního řízení
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 8 Ca
245/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty 750 000,- Kč
společnosti BIOCLINICA s.r.o. za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
reklamou na produkt CITRAX vysílanou na programu ČT1 dne 14. ledna 2007
- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 8 Ca
245/2008 kasační stížnost
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 8 Ca
244/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty 750 000,- Kč
společnosti BIOCLINICA s.r.o. za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
reklamou na produkt FORMULE 705 vysílanou na programu ČT1 dne 4. února 2007

- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 8 Ca
244/2008 kasační stížnost
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2008, č.j. 5 Ca
3/2008, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti SVUS Pharma, a.s. proti rozhodnutí
Rady ze dne 1. listopadu 2007 č.j. 8976/08. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena
pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním
televizní reklamy na produkt Preventan (mutace1)
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2008, č.j. 5 Ca
6/2008, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti SVUS Pharma, a.s. proti rozhodnutí
Rady ze dne 1. listopadu 2007 č.j. 8979/08. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena
pokuta ve výši 200000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním
televizní reklamy na produkt Preventan (mutace 2)
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2008, č.j. 5 Ca
5/2008, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti SVUS Pharma, a.s. proti rozhodnutí
Rady ze dne 1. listopadu 2007 č.j. 8978/08. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena
pokuta ve výši 200000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním
televizní reklamy na produkt Preventan QUATTRO
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2008, č.j. 5 Ca
4/2008, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti SVUS Pharma, a.s. proti rozhodnutí
Rady ze dne 1. listopadu 2007 č.j. 8978/08. Tímto rozhodnutím byla žalobci uložena
pokuta ve výši 200000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., které se
dopustil zadáním televizní reklamy na produkt Preventan (mutace 3).
- se seznámila s dopisem ministra dopravy Ing. Řebíčka spolu s usnesením Rady vlády
ČR pro bezpečnost silničního provozu č. 18
- udělila zpracovateli Young & Rubicam Praha, s.r.o, pokutu ve výši 100 000 Kč pro
porušení povinnosti § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., protože zpracoval
reklamu na produkt Duo mobil (mutace 1), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima
televize v době od 9. – 16. dubna 2007, a pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení
povinnosti § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., protože zpracoval reklamu na
produkt Duo mobil (mutace 2), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima televize v
době od 17. – 22. dubna 2007, a pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., protože zpracoval reklamu na produkt Duo mobil
(mutace 3), vysílanou na programech ČT1, Nova a Prima televize v době od 20. dubna –
28. května 2007, které byly klamavé. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2008, č.j. I ÚS
2262/08. Usnesením byla odmítnuta ústavní stížnost společnosti CET 21 spol. s r.o. proti
rozsudku NSS ze dne 30.5.2008, č.j. 4 As 35/2007 spojená s návrhem na zrušení § 32
odst. 1 písm. g) a § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 235/2008 , ze dne 18.
prosince 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne
11.3.2008, č.j.: fol/2783/08, sp. zn. 2007/837/fol/ČTV a věc se vrací Radě k dalšímu
řízení
- podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 235/2008 ,
ze dne 18. prosince 2008
Rada se dále zabývala níže uvedenými pořady, přičemž bylo shledáno, že jejich odvysíláním
nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nebo zákona č. 40/1995 Sb.
Česká televize, ČT24, Investorský magazín, 27. prosince 2008 od 13:33 hodin

Česká televize, ČT1, Události, resp. reportáž o konfliktu na Blízkém východě, 29. prosince
2008 od 19:00 hodin
Česká televize, ČT1, 168 hodin, 4. ledna 2009 od 21:40 hodin
Česká televize, ČT1, Letečtí stíhači v boji, 6. ledna 2009 od 20:00 hodin
Česká televize, ČT1, Události, resp. reportáž o testovací verzi nového operačního systému
Windows Seven, 8. ledna 2009 od 19:00 hodin
CET 21 spol. s r.o., Nova, Televizní noviny, 14. prosince 2008 od 19:30 hodin
CET 21 spol. s r.o., Nova, Mejdan roku z Václaváku 2008, 31. prosince 2008 od 20:00 hodin
CET 21 spol. s r.o., Nova, Tudorovci dne 9. ledna 2009 od 21:45 hodin
FTV Prima, spol. s r.o., Prima televize, Sport TV Prima, resp. reportáž o boxerském zápasu
Valujeva s Holyfieldem, 21. prosince 2008 od 19:20 hodin
Rada se zabývala podáním postoupeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) o údajném uplatňování rozdílných cen inzerce pro vysílání reklamních spotů na
výrobky, na nichž Česká televize participuje, a reklamních spotů na výrobky třetích subjektů
a také na údajné zvýhodňování spolupracujících subjektů. Porušení zákona č. 231/2001 Sb.
nebo zákona č. 40/1995 Sb. nebylo shledáno.
Rada se zabývala podáním právního zástupce společnosti TV PRODUCTS CZ s.r.o. ve věci
dvou spotů, které Česká televize odmítla zařadit do vysílání s odkazem na ustanovení
právních předpisů. Rada neshledala, že by se Česká televize dopustila porušení zákona č.
231/2001 Sb. nebo zákona č. 40/1995 Sb.

V Praze dne 21. ledna 2009
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 811 826

