Tisková zpráva z 5. zasedání, konaného ve dnech 10. 3. 2009 - 11. 3. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- udělila fyzické osobě Janu Voldřichovi, IČ 41941667, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu: JVP TV; územní rozsah vysílání (katastrální území): Prachatice, Volary
- udělila společnosti HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu:
ACTION BOX; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko a Bulharsko
- udělila společnosti HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: LADY
BOX; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko a Bulharsko
- udělila společnosti JETIX EUROPE CHANNELS B. V., IČ 32076692, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: JETIX; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská
republika, Maďarská republika
- udělila společnosti JETIX EUROPE CHANNELS B. V., IČ 32076692, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: JETIX; územní rozsah vysílání: Polská republika
- udělila společnosti JETIX EUROPE CHANNELS B. V., IČ 32076692, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: JETIX; územní rozsah vysílání: Rusko, Rumunsko, Bulharsko,
Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko,
Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Srbsko a Černá
Hora, Slovinsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán
- prodloužila provozovateli CET 21 spol. s. r. o. podle čl. IV bodu 10. zákona č.
304/2007 Sb. dobu platnosti licence č. 001/1993 k celoplošnému zemskému
analogovému a digitálnímu televiznímu vysílání programu Nova, v části opravňující k
zemskému digitálnímu televiznímu vysílání, o dobu 8 let, tj. do 30. ledna 2025
- vydala provozovatelům FTV Prima spol. s. r. o. a TV MORAVA, s. r. o. souhlas ke
změnám skutečností uvedených v žádostech o licence spočívající ve změně licenční
podmínky č. 34, týkající se vysílacího času na sdílených kmitočtech
- udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Blansko 97,7 MHz/200 W na Blansko-město 97,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - FM
- zastavila s provozovatelem První rozhlasová s. r. o. správní řízení o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Praha - Strahov 103,7 MHz/1 kW podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. (program OLDIES RÁDIO OLYMPIC) z důvodu zpětvzetí
žádosti podle § 66 odst. 1 správního řádu
- udělila provozovateli První rozhlasová s. r. o. 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 předchozím souhlasu s převodem obchodního podílu jediného společníka
CITY MULTIMEDIA s. r. o. na třetí osoby, a to na pana PhDr. Petra Dvořáka 55% podíl
a na společnost MEDIA BOHEMIA a. s. 45% podíl a s tím související změny spočívající
ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše
jejich obchodních podílů a seznamu společníků
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- vydala provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 spočívající v nedodržení lhůty pro oznámení
změny ve složení statutárního orgánu spočívající v odstoupení pana Ing. Stanislava
Holce z funkce člena a místopředsedy představenstva společnosti
- zahájila s provozovatelem IKO Cable s. r. o. řízení o odejmutí licence dle § 63 odst. 2,
písm. a) zákona č. 231/2001, neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání programu
Film+ ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence
- zahájila s provozovatelem Zelená apotéka s. r. o. řízení o odejmutí licence dle § 63
odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání
programu APATYKA ve lhůtě 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
licence
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. souhlas se změnou
zakladatelské listiny dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
rozšíření předmětu podnikání v rozsahu: a) Článek 1 odst. /4/ zakladatelské listiny
společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o. se rozšiřuje o následující předmět
podnikání: "-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského
zákona; -činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence"
- vydala provozovateli Stanice O, a. s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 spočívající v nedodržení lhůty pro oznámení
změny ve složení statutárního orgánu spočívající v odstoupení pana Ing. Stanislava
Holce z funkce člena představenstva společnosti
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za oznámení
změny statutárního orgánu - jednatele po zákonem stanovené lhůtě a stanovila lhůtu k
nápravě, a to neprodleně ode dne doručení upozornění
- zastavila s provozovatelem KELI a. s. správní řízení o změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a skutečností uvedených v přihlášce k
registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
seznamu akcionářů a s tím související změně výše jejich obchodních podílů z důvodu
zpětvzetí žádosti podle § 66 odst. 1 správního řádu.
- vydala provozovateli Západočeská kabelová televize s. r. o. souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c), spočívající ve
změně územního rozsahu vysílání programu ZKTV prostřednictvím kabelových
systémů, a to v jeho rozšíření o katastrální území Bor u Tachova
- vydala provozovateli KELI spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a skutečností uvedených v přihlášce k
registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
seznamu akcionářů na jediného akcionáře BKS Capital Partners a. s.
- vydala provozovateli STAR – nova, 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 sídla společnosti a s tím související změně společenské smlouvy
- vydala provozovateli STAR – nova, spol. s r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., neboť neoznámil předem změnu vkladů společníků a výše jejich
obchodních podílů a stanovila lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení
- registrovala společnost TradeTec, a. s., IČ 27859355, jako provozovatele převzatého
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice: územní rozsah převzatého
vysílání – Česká republika; programová nabídka – registrované programy: české: CS
Film, ČT 1, ČT 2, ČT 4 sport, ČT24, Film Box, FILMBOX EXTRA (původní název
NONSTOP KINO), FILMBOX HD, HBO, NOVA, Nova sport, NOSTALGIA, Prima COOL,
Prima televize; zahraniční: Animal Planet, DISCOVERY Channel, EUROSPORT
INTERNATIONAL (též v HD), Eurosport 2, JimJam, MGM - Channel Central Europe
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(též v HD), Spice (23:00-05:00 h), The History Channel (Europe), The History Channel
UK - HD, Viasat Explorer, Viasat History, XXX Xtreme (00:15-06:00 h)
- registrovala provozovateli Kabelová televize Kadaň, a. s. dle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. změny programové nabídky spočívající v registraci nových
převzatých českých televizních programů - Televize Barrandov, Z 1, Prima klub,
PUBLIC TV
- registrovala provozovateli Západočeská kabelová televize s. r. o. dle § 29 odst. 1
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v
jeho rozšíření o katastrální území Sokolov a ukončení převzatého vysílání v
katastrálním území Horní Slavkov ke dni 1. dubna 2009 a změnu programové nabídky
spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy, a to české : Televize
Barrandov, Z1 a PUBLIC TV a zahraniční : VH 1 European, JimJam, Extreme Sports
Channel a FILM +
- vyzvala na základě § 52 zákona č. 500/2004 Sb. provozovatele Starnet, s. r. o., aby
předložil důkazy na podporu svých tvrzení obsažených ve vyjádření, které se týkalo
zahájení vysílání
- zastavila s provozovatelem K+K cable s. r. o. správní řízení pro možné porušení
ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle § 66 odst. 2 správního řádu,
neboť odpadl důvod řízení
- zastavila s provozovatelem MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r. o.
správní řízení pro možné porušení ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
podle § 66 odst. 2 správního řádu, neboť odpadl důvod řízení
- zastavila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, spol. s r. o. správní řízení pro
možné porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle § 66 odst. 2 správního
řádu, neboť odpadl důvod řízení
- informuje všechny provozovatele dotčené usnesením z 19. zasedání 2008 o výsledku
kontrolního výpočtu provedeného Českým telekomunikačním úřadem
- žádá Český telekomunikační úřad jako jiný věcně příslušný správní orgán podle § 13
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, o poskytnutí databáze
zkoordinovaných zahraničních rozhlasových FM vysílačů
- na základě sdělení Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25. 2. 2009 odkládá
účinnost nové metodiky pro stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho
plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem rozhlasového vysílání v pásmu VKV
na základě plánovací metody dle GE84 s použitím marginu 6 dB, a to do doby, než
vstoupí v účinnost vyhláška ČTÚ o způsobu stanovení pokrytí rozhlasovým signálem a
z něj odvozeného počtu obyvatel zásobených rozhlasovým signálem
- shledala, že provozovatel Pražské inforádio, s. r. o. odvysílal program RADIO HEY
Praha v kontrolovaných dnech 4. a 6. ledna 2009 v souladu s licenčními podmínkami a
zákonem č. 231/2001 Sb.
- vydala provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o., upozornění na porušení licenčních
podmínek, neboť na programu RADIO ČAS – FM, na frekvenci Brno 95,5 MHz,
odvysílal ve dnech 5. a 8. ledna 2009 odlišný program než je uvedeno v licenčních
podmínkách licence 004/98 provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o. a stanovila mu lhůtu
k nápravě ihned
- se seznámila s podnětem posluchače na pořad „Doteky víry“ vysílaný provozovatelem
Český rozhlas na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál dne 7. února 2009, s
podnětem posluchače na porušování licenčních podmínek provozovatelem JUKE BOX,
spol. s r. o. vysílajícím program RADIO ČAS-FM v Brně na frekvenci 95,5 MHz, v
Blansku na frekvenci 97,7 MHz a ve Vyškově na frekvenci 95,8 MHz a s podnětem
posluchače adresovaným Finančnímu úřadu na soutěž "Milionová bankovka" vysílanou
provozovatelem LONDA spol. s r. o. na programu RÁDIO IMPULS, který posluchač
zaslal Radě na vědomí
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- zastavila s provozovatelem Rádio Profil, s. r. o., správní řízení ve věci žádosti o
změnu licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., a to
podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť účastník řízení vzal svou
žádost zpět
- osvědčuje provozovateli Rádio Podještědí, s. r. o., souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně označení názvu programu z Rádia HEY Sever na Rádio HEY
Čechy
- vydala provozovateli 4S PRODUCTION, a. s., upozornění na porušení § 48 odst. 1
písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Expres radio dne 22. října 2008 v
časech 08:20:05 a 09:21:35 hodin odvysílal reklamu na slevy obchodu Diesel Store,
obsahující diskriminaci na základě příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
- vydala provozovateli Agentura TRS spol. s r. o., upozornění na porušení § 48 odst. 1
písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu RADIO 1 dne 31. října 2008 v
časech 07:57:40 a 08:33:35 hodin odvysílal reklamu na slevy obchodu Diesel Store,
obsahující diskriminaci na základě příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
- vydala provozovateli Český rozhlas upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 13. listopadu 2008 v čase 07:48 hodin na programu
Český rozhlas 2-Praha odvysílal skrytou reklamu na týdeník Ekonom
- shledala, že provozovatel Chello Central Europe s. r. o. odvysílal program MINIMAX v
období od 22. listopadu 2008 6:00 hodin do 25. listopadu 2008 20:00 hodin v souladu
se zákonem č. 231/2001 Sb. a v souladu s licenčními podmínkami
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořady dne 4. února 2009 v
časovém rozmezí od 15:25 do 21:00 hodin na programu ČT1 v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořady dne 11. února 2009 v
časovém rozmezí od 15:10 do 22:05 hodin na programu ČT2 v souladu se zákony č.
231/2001 Sb. a č. 40/1995 Sb.
- shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. odvysílal pořady dne 19. ledna 2009
v časovém rozmezí od 15:50 do 21:45 hodin na programu Prima televize v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
- vydala provozovateli CET21 spol. s r. o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
neboť odvysílal na programu Nova pořad Rychlé televizní noviny dne 19. ledna 2009 v
16:26, 18:03 a 18:49 hodin v rozporu s licenčními podmínkami
- zahájila s provozovatelem CET21 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
Odpolední televizní noviny, resp. odkazů na tn. cz, dne 19. ledna 2009 v 17:00 hodin na
programu Nova 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.
- zahájila s provozovatelem CET21 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
Rychlé televizní noviny, resp. odkazů na tn. cz, dne 19. ledna 2009 v 18:03 hodin na
programu Nova 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.
- zahájila s provozovatelem CET21 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
Rychlé televizní noviny, resp. odkazů na tn. cz, dne 19. ledna 2009 v 18:49 hodin na
programu Nova 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.
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- zahájila s provozovatelem CET21 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
Televizní noviny, resp. odkazů na tn. cz, dne 19. ledna 2009 v 19:30 hodin na programu
Nova 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.
Rozdílné stanovisko Václava Žáka, Evy Kantůrkové a Františka Pejřila k bodu č. 46
Podle § 31, odst. 1 má provozovatel právo svůj program vysílat svobodně a nezávisle.
Regulátor by měl proto intervenovat pouze tam, kde je porušení zákona evidentní. V
případě odkazů na webové servery provozovatelů tomu tak podle našeho názoru není.
Nejde o reklamu, ale o podrobnější informační servis pro diváka, který je přístupný
zdarma. Tyto odkazy používají TV stanice i v jiných zemích EU, kde platí stejné definice
reklamy. Nemůže být přitom rozhodující, jestli odkaz na web pouze běží na obrazovce,
což prý nemá reklamní charakter, zatímco výzva moderátora už ano.
- vydala provozovateli MaxiFilm & TV s. r. o. upozornění na porušení licenčních
podmínek, neboť označení (název) a programové schéma programu Da Vinci ve dnech
23. a 24. ledna 2009 neodpovídaly stanoveným licenčním podmínkám
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání programu HBO (maďarské
vysílání) dne 31. července 2008 od 15:20 hodin zařadil pořad Polibte nevěstu (Kiss the
Bride), který obsahoval vulgarismy a nadávky
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Polibte nevěstu
(Kiss the Bride) dne 31. července 2008 od 15:20 hodin na programu HBO (maďarské
vysílání) 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
- projednala korespondenci maďarské Národní rozhlasové a televizní komise ORTT
týkající se odvysílání pořadu Polibte nevěstu (Kiss the Bride) na programu HBO
(maďarské vysílání) dne 31. července 2008 od 15:20 hodin a odpoví na ni ve smyslu
rozpravy a výsledku projednání věci
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání programu HBO (české
vysílání) dne 11. prosince 2008 od 15:05 hodin zařadil pořad Polibte nevěstu, který
obsahoval vulgarismy a nadávky
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Polibte nevěstu dne
11. prosince 2008 od 15:05 hodin na programu HBO (české vysílání) 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
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hadi v letadle
(Kígyók a fedélzeten) dne 5. září 2008 ve 20:00 hodin na programu HBO (maďarské
vysílání) 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
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání programu HBO (maďarské
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vysílání) dne 5. září 2008 ve 20:00 hodin zařadil pořad Hadi v letadle (Kígyók a
fedélzeten), který obsahoval vulgarismy a nadávky
- projednala korespondenci maďarské Národní rozhlasové a televizní komise ORTT
týkající se odvysílání pořadu Hadi v letadle (Kígyók a fedélzeten) na programu HBO
(maďarské vysílání) dne 5. září 2008 ve 20:00 hodin a odpoví na ni ve smyslu rozpravy
a výsledku projednání věci
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Hadi v letadle dne
24. listopadu 2008 ve 20:00 hodin na programu HBO (české vysílání) 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 HBO Česká republika, spol. s r. o. upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání programu HBO (české
vysílání) dne 24. listopadu 2008 ve 20:00 hodin zařadil pořad Hadi v letadle, který
obsahoval vulgarismy a nadávky
- zahájila s provozovatelem Českou televizí 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 Dormian (sponzor pořadu, mutace 2) s premiérou dne 7.
listopadu 2008 ve 20:59:31 hod. na programu ČT1, bylo neoddělenou reklamou
- zahájila se společností Berlin-Chemie/A. Menarini Česká republika s. r. o. správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., neboť
televizní reklama na humánní léčivý přípravek Prostamol Uno, odvysílaná v premiéře
dne 28. října 2008 v 13:07 hodin na programu Nova, může být reklamou srovnávací
zpracovanou v rozporu s podmínkami stanovenými pro srovnávací reklamu zvláštním
právním předpisem
- se seznámila s usnesením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 3. února 2009 o
podstoupení podnětu pro možný rozpor se zákonem č. 40/1995 Sb.
- zahájila se zpracovatelem Grey London 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 se zpracovatelem reklamy, společností Studio Mirage, s. r. o., správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb.,
spočívající ve zpracování reklamy na přípravek GS Condro forte (mutace 15),
premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19:19 hodin na programu Prima televize
a dále v období září-říjen 2006 na programech ČT1, Nova a Prima televize, jelikož v
této reklamě na doplněk stravy je odkazováno na nekonkrétní klinické studie
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období 29. ledna – 5. března 2009: Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT, reportáž
Nepodařené manželství, 26. ledna 2009 ve 21:25 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Na
vlastní oči, reportáž Znalci na míru, 25. února 2009 ve 21:50 hodin; CET 21 spol. s r. o.
/Nova; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – reklama Garnier UltraLift Pro-X, poprvé 5.
ledna 2009 Nova v 7:42 hodin, Prima televize v 17:11 hodin; HBO Česká republika,
spol. s. r. o. /HBO – Na stojáka, 29. ledna 2009 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o.
/Nova – Televizní noviny a Sportovní noviny, 7. února 2009 v 19:30 hodin; CET 21 spol.
s r. o. /Nova – Kriminálka New York II (1), 23. února 2009 v 17:35 hodin; Česká
televize/ČT1 a ČT24; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – příspěvky k tématu sejmutí
exkomunikace z biskupa Richarda Williamsona: v pořadu Studio 6 na programu ČT1, 6.
února 2009 cca v 7:20 hodin, v pořadu Světadíl v rámci bloku Před polednem na
programu ČT24, 6. února 2009 v 10:44 hodin, v pořadu Zprávy v bloku Před polednem
na programu ČT24, 6. února 2009 v 11:00 hodin, v pořadu Zprávy TV Prima, 4. února
2009 v 18:55 hodin; Česká televize/ČT1 – Otázky Václava Moravce, 8. února 2009 ve
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12:00 hodin; Česká televize/ČT1 – 168 hodin, reportáž Pro třicet stříbrných, 8. února
2009 ve 21:40 hodin; Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Uhlobaroni před
soudem, 19. ledna 2009 ve 21:35 hodin; Různí provozovatelé/různé televizní programy
– reklama na jogurt Müller s koktajícím Milanem Pitkinem, např. na programu Prima
televize, 13. února 2009 ve 20:39 hodin; Různí provozovatelé/různé televizní programy
– reklama soutěže společnosti O2 o 100 vozů BMV, tři varianty reklam měly premiéru
na programu Prima televize 1., 4. a 11. listopadu 2008; Různí provozovatelé/různé
televizní programy – reklama se zvláštní nabídkou zlevněných kachen v prodejním
řetězci Tesco v období 3. až 7. prosince 2008, premiéra na programu Nova 2. prosince
2008 v 08:35 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Ordinace v růžové zahradě 2 (85)
Krásná pohádka, 12. února 2009 ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – pořad Nejlepší
hra na světě v rámci pásma Hřiště 7, 15. února 2009 v 8:15 hodin; Česká televize/ČT1
– Máte slovo, téma Chaos kolem poplatků, 12. února 2009 ve 21:40 hodin; Česká
televize/ČT24 – Interview ČT24, téma Chaos v poplatcích, 12. února 2009 v 17:30
hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – reklama na Coca-Colu, ve dvou mutacích – poprvé
16. února 2009 v 11:58 a v 15:15 hodin; Česká televize/ČT2 – Malý velký muž, 22.
února 2009 v 16:20 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Nora Roberts. Lesní jezírko, 22.
února 2009 v 9:40 hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. /Televize Barrandov – úsek
8:00-8:30 hodin, 1. února 2009; Česká televize/ČT1 – téma islámu v pásmu Hřiště 7, 1.
března 2009; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – oddělení reklamního bloku, 28. února
2009 v úseku 14:02:15–14:12:00; Různí provozovatelé/různé programy – reklama na
přípravek Coldrex, od r. 2007 do října 2008; Česká televize/ČT1 – Hřiště 7, díl seriálu
Nová dobrodružství Černého Bleska, 11. května 2008 v 7:30 hodin; Česká televize/ČT4
SPORT – programová změna vzniklá prodloužením přímého přenosu utkání ženských
tenisových týmů Česko-Španělsko (Fed Cup 2009) na úkor přímého přenosu hokeje
Švédsko-Česko (Švédské hokejové hry), 7. února 2009; Česká televize/ČT1 –
teleshoppingový spot propagující náplasti a doplněk stravy pro podporu vzhledu
ženského poprsí, 19. února 2009 ve 22:35 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – program
v den 15. výročí televize Nova, 4. února 2009; Různí provozovatelé/různé televizní
programy – úroveň řečového projevu moderátorů a herců; Česká televize/všechny
programy – technický problém při příjmu satelitního vysílání programů České televize ve
všední dny v úseku 16–18 hodin, množství reprízových pořadů na programech ČT1 a
ČT2, úbytek sportu na programu ČT2; Česká televize/ČT24 – přenosy z kongresu ODS,
5. –7. prosince 2008; Česká televize/neidenti
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Na vlastní oči,
resp. reportáže Znalci na míru dne 25. února 2009 ve 21:50 hodin na programu Nova se
mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů
- zahájila s CET 21 spol. s r. o. jako šiřitelem reklamy Garnier na produkt Skin Naturals
Ultra Lift Pro X denní_Roll On Ultra Lift pro X, která byla vysílána dne 5. ledna 2009 v
07:42:07 hodin na programu Nova, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť tato reklama mohla být nekalosoutěžní
obchodní praktikou
- zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. jako šiřitelem reklamy Garnier na produkt Skin
Naturals Ultra Lift Pro X denní_Roll On Ultra Lift pro X, která byla vysílána dne 5. ledna
2009 v 17:11:43 hodin na programu Prima televize, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť tato reklama mohla
být nekalosoutěžní obchodní praktikou
- 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
Sportovní noviny, resp. příspěvku o napadení hráče v australském fotbalu dne 7. února
2009 ve 20:02 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti
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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 Československá filmová společnost s r. o. upozornění na
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady
neposkytl žádné údaje o evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2008 na
programu CS Film a rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v
roce 2008 na programu CS Film a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení
upozornění
- vydala provozovateli Československá filmová společnost s r. o. upozornění na
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady
neposkytl žádné údaje o evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2008 na
programu CS mini a rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v
roce 2008 na programu CS mini a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení
upozornění
- vydala provozovateli SAT Plus, s r. o. upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a),
b), c), a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl žádné údaje o
evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a současných dílech
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2008 na programu FUN 1 a
rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2008 na
programu FUN 1 a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 47 odst. 1 písm a), b), c), a d), zákona č. 231/2001 Sb., neboť údaje o
evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a současných dílech
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2008 na programu O a rovněž
údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2008 na programu O poskytl až
po termínu stanoveném Radou, přičemž tato data vykazují nesrovnalosti
- vydala provozovateli TELEPACE s. r. o. upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a),
b), c), a d), zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl žádné údaje o
evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a současných dílech
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2008 na programu TV NOE a
rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2008 na
programu TV NOE a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- vydala provozovateli Totalpress, s. r. o. upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a),
b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť data o evropských dílech, dílech evropských
nezávislých výrobců a současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných
v roce 2008 na programu PUBLIC TV a rovněž údaje o počtu a délce odvysílaných
českých děl v roce 2008 na programu PUBLIC TV poskytl až po termínu stanoveném
Radou, kromě toho data o současných dílech evropských nezávislých výrobců a rovněž
data o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2008 na programu PUBLIC TV
vykazují nesrovnalosti a nesprávnosti a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení
upozornění
- vydala provozovateli Chello Central Europe s r. o. upozornění na porušení § 47 odst.
1 písm. a), b), a c), zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl
identifikační údaje o evropských dílech odvysílaných v roce 2008 na programu TV
Paprika, dále identifikační údaje o nezávislých evropských výrobcích, jejichž díla zařadil
do programu TV Paprika v roce 2008 a rovněž seznamy vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let a stanovila
lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- vydala provozovateli Chello Central Europe s r. o. upozornění na porušení § 47 odst.
1 písm. a), b), a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl identifikační
údaje o evropských dílech odvysílaných v roce 2008 na programu Minimax, dále
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identifikační údaje o nezávislých evropských výrobcích, jejichž díla zařadil do programu
Minimax v roce 2008 a rovněž seznamy vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let a dále neposkytl žádné
údaje vztahující se k jazykovým mutacím programů Minimax, šířených v Maďarsku a
Rumunsku a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- vydala provozovateli Česká programová společnost s r. o. upozornění na porušení §
47 odst. 1 písm. a),b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl
identifikační údaje o evropských dílech odvysílaných v roce 2008 na programu
Spektrum, dále identifikační údaje o nezávislých evropských výrobcích, jejichž díla
zařadil do programu Spektrum v roce 2008 a rovněž seznamy vysílaných evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let a
stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- vydala provozovateli MaxiFilm & TV s. r. o. upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm.
c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl údaje o evropských
dílech nezávislých producentů, která nejsou starší pěti let, a která byla odvysílána v
roce 2008 na programu DaVinci a rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných
českých děl v roce 2008 na programu DaVinci a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od
doručení upozornění
- vydala provozovateli HELP FILM s r. o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
resp. programové skladby, jelikož do programu FilmBox Extra v roce 2008 nebyly
zařazovány pořady, které by dle licenčních podmínek měly být součástí programu a 5%
vysílaných pořadů nebylo opatřeno skrytými či otevřenými titulky pro sluchově
postižené, jak licenční podmínky vyžadují a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od
doručení upozornění
- vydala provozovateli HELP FILM s r. o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
resp. programové skladby, jelikož do programu Nostalgia v roce 2008 nebyly
zařazovány pořady, které by dle licenčních podmínek měly být součástí programu a 3%
vysílaných pořadů nebylo opatřeno skrytými či otevřenými titulky pro sluchově
postižené, jak licenční podmínky vyžadují a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od
doručení upozornění
- vydala provozovateli HELP FILM s r. o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
resp. programové skladby, jelikož do programu FilmBox v roce 2008 nebyly zařazovány
pořady, které by dle licenčních podmínek měly být součástí programu, podíl českých a
slovenských děl nedosahoval 30%, jak vyžadují licenční podmínky, a 5% vysílaných
pořadů nebylo opatřeno skrytými či otevřenými titulky pro sluchově postižené a
stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění na porušení § 42 zákona č.
231/2001 Sb., neboť v roce 2008 nevyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl
celkového vysílacího času programu Prima televize a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní
od doručení upozornění
- zastavila se společností OGILVY ONE, a. s., správní řízení z moci úřední, vedené pro
možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl účastník
dopustit jako zpracovatel reklamy na přípravek Prontoflex Spray (mutace 3) premiérově
vysílané dne 24. března 2008 ve 12:50:35 hodin na programu Nova, neboť nebylo
prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení
- zastavila s provozovatelem, Česká televize, správní řízení vedené pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pořadu 168 hodin dne 25. listopadu 2007 od 21:20 hodin na programu
ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního
řízení
- udělila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 100 000,- Kč, pro porušení § 48
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Dobré ráno, resp.
příspěvku o společnosti GHC Genetics s. r. o., dne 22. listopadu 2007 od 5:59 hodin na
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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 správního řízení ve výši 1
000,- Kč
- s provozovatelem První zpravodajská, a. s. nařídila ústní jednání ve věci správního
řízení vedeného pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním pořadu Z1 Peníze, respektive rozhovorem s majitelem firmy Radovan
Vávra, dne 2. října 2008 od 22:30 hodin na programu Z1
- vydala provozovateli Česká televize upozornění na 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 ČT 1 se dopustil porušení zákazu přímo
pobízet děti a mladistvé, aby kupovali nějaký výrobek nebo službu s využitím jejich
nezkušenosti nebo důvěřivosti
- zastavila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., zahájené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním reklamních bloků v
18:10 hodin, v 18:51 hodin, v 19:27 hodin, v 19:57 hodin, resp. ve 20:06 hodin dne 29.
září 2008 na programu Nova, neboť ve správním řízení porušení zákona nebylo
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení
- zastavila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., zahájené pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním reklamních bloků v
18:29 hodin, v 19:10 hodin, v 19:57 hodin, ve 20:30 hodin, resp. ve 20:56 hodin dne 25.
září 2008 na programu Nova, neboť ve správním řízení porušení zákona nebylo
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení
- zastavila s provozovatelem, Českou televizí, správní řízení vedené pro možné
porušení povinnosti § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit odvysíláním bloku upoutávek, včetně upoutávky na vysílání Českého rozhlasu,
dne 3. října 2008 od 18:58 hodin do 19:00 hodin na programu ČT2, neboť bylo
prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod řízení
- uložila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboťneoznačil
pořad Sama doma dne 5. června 2008 od 12:30 hodin na programu ČT1 jako
sponzorovaný (produkt Dermacol), čímž se dopustil porušení § 53 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. 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, Stanice O, a. s., pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení § 53
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Mustang (sponzor pořadu,
mutace 2) vysílaném premiérově dne 2. září 2008 v 16:59:25 hodin na programu Óčko
nebyl identifikován sponzor. 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, Stanice O, a. s., pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení § 53
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Mustang (sponzor pořadu,
mutace 1) vysílaném premiérově dne 2. září 2008 v 16:25:12 hodin na programu Óčko
nebyl identifikován sponzor. 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 správní řízení spis. zn. 2009/25/HOL/ČTV a správní řízení spis. zn.
2009/26/HOL/ČTV vedené pro možné porušení čl. IV, bod 12, zákona č. 304/2007 Sb. a
zastavila správní řízení vedené s provozovatelem, Česká televize, pro možné porušení
§ čl. IV, bod 12, zákona č. 304/2007 Sb., ke kterému mělo dojít překročením denního
limitu reklamy při vysílání provozovatele dne 6. listopadu 2008 a dne 29. listopadu 2008
na programu ČT1, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo, čímž odpadl
důvod správního řízení
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- vydala provozovateli M – servis Zlín s. r. o, souhlas ke změně licenčních podmínek
programu Infokanál obce Ostrožská Nová Ves dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně času a názvu vstupu do videotextu Infokanálu obce
Ostrožská Nová Ves
- nařídila ústní jednání s provozovatelem AZ-MEDIA s. r. o. ohledně vysílání programu
brněnská 1 pod logem programu UPC Express a žádá jako důkaz ve správním řízení
smlouvu mezi provozovatelem AZ-MEDIA s. r. o. a společností SAT Plus, s. r. o.
zakotvující vysílání programu brněnská 1 pod logem programu UPC Express
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Máte slovo dne 27. března 2008 od 21:40 hodin na programu ČT1, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila s provozovatelem, CET 21 spol. s r. o., správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp.
reportáže o draftování autobusu, dne 17. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu
Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu 112, resp. reportáže o brutální vraždě mladé dívky, dne 11. března 2008 od
22:10 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení správního řízení
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu Lupiči paní domácí dne 19. února 2008 ve 21:15 hodin na
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001
Sb., které uložila povinnost 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 06:00 hodin
druhého dne
- zastavila s provozovatelem, CET 21 spol. s r. o., správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Ro(c)k podvraťáků
dne 3. května 2008 od 20:00 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 21. března 2008 od 15:40 hodin na programu
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
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

11

Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve
výši 1 000,- Kč
- se seznámila s reakcí provozovatele MATTES AD spol. s r. o., na upozornění pro
porušení licenčních podmínek a porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
ve vysílání programu 802. TV ve dnech 3. - 17. října 2008
- se seznámila s reakcí provozovatele AV - PARK s. r. o. na upozornění pro porušení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil, když ve dnech 22. –
28. září 2008 odvysílal program TV 13 z velké části bez označení logem programu
- se seznámila s dopisem holandského regulačního orgánu Commissariaat voor de
Media ve věci vysílání programu Hustler TV
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 278/2008-34, kterým se
zamítla žaloba provozovatele FREKVENCE 1, a. s. proti rozhodnutí Rady, kterým nebyl
udělen souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve
změně licenčních podmínek, jejichž podstatou je rozšíření zpravodajství lokálním
odpojováním
- se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze 11 Ca 346/2008-47, kterým se
zrušuje usnesení Městského soudu v Praze 11 Ca 346/2008-32 (původním usnesením
bylo zastaveno řízení o žalobě společnosti FTV Prima, spol. s r. o. proti rozhodnutí
Rady sp. zn. 2008/432/FOL/FTV, č. j. fol/5306/08 pro nezaplacení soudního poplatku)
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, 10Ca 224/2008-37, kterým byla
zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady, jímž byla uložena pokuta 200
000 Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Události,
resp. reportáže o zneužívání armádní letky dne 6. ledna 2008 na programu ČT1
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 8 Ca 351/2008, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady, ve věci sp. zn. 2008/435/vos/CET, o uložení pokuty
společnosti CET 21 spol. s r. o. ve výši 100 000 Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o zpřísnění trestu
násilníka za vraždu bývalé přítelkyně, dne 15. ledna 2008 od 19:30 hodin, a kterým se
věc vrací Radě k dalšímu řízení, a nepodává kasační stížnost
- se seznámila s rozhodnutím NSS 9 As 52/2008, kterým byla zamítnuta kasační
stížnost společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o. proti
rozhodnutí MS v Praze, který zamítl svým rozhodnutím č. j. 5 Ca 367/2007/had/2007
žalobu proti rozhodnutí Rady o uložení sankce této společnosti ve výši 200 000,- Kč pro
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním
reklamy na produkt Preventan (mutace 1)
- se seznámila s rozhodnutím NSS 9 As 52/2008, kterým byla zamítnuta kasační
stížnost společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o. proti
rozhodnutí MS v Praze, který zamítl svým rozhodnutím č. j. 5 Ca 398/2007 žalobu proti
rozhodnutí Rady o uložení sankce této společnosti ve výši 200 000,- Kč pro porušení §
5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy
na produkt Preventan (mutace 2)
- se seznámila s rozhodnutím NSS 9 As 84/2008, kterým byla zamítnuta kasační
stížnost společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o. proti
rozhodnutí MS v Praze, který zamítl svým rozhodnutím č. j. 5 Ca 397/2007 žalobu proti
rozhodnutí Rady o uložení sankce této společnosti ve výši 200 000,- Kč pro porušení §
5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy
na produkt Preventan QUATTRO
- se seznámila s rozhodnutím NSS 9 As 86/2008, kterým byla zamítnuta kasační
stížnost společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o. proti
rozhodnutí MS v Praze, který zamítl svým rozhodnutím č. j. 5 Ca 399/2007 žalobu proti
rozhodnutí Rady o uložení sankce této společnosti ve výši 200 000,- Kč pro porušení §
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5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy
na produkt PREVENTAN AKUT QUATTRO JUNIOR/mut 3
- se seznámila s rozhodnutím NSS 7 As 50/2008, kterým byla zamítnuta kasační
stížnost společnosti Walmark a. s. proti rozsudku MS v Praze č. j. 9 Ca 397/2007, jímž
byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení sankce společnosti Walmark a. s.
ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
dopustila zadáním reklamy na produkt Proenzi (mutace 3)
- se seznámila s rozhodnutím NSS 7 As 46/2008, kterým byl zrušen rozsudek MS v
Praze č. j. 9 Ca 391/2007, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení
sankce společnosti Walmark a. s. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na produkt Varixinal
(mutace 9)
- se seznámila s rozhodnutím NSS 7 As 51/2008, kterým byl zrušen rozsudek MS v
Praze č. j. 9 Ca 398/2007, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení
sankce společnosti Walmark a. s. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na produkt Prostenal
(mutace 10)
- se seznámila s rozhodnutím NSS 7 As 47/2008, kterým byl zrušen rozsudek MS v
Praze č. j. 9 Ca 392/2007, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady o uložení
sankce společnosti Walmark a. s. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 5d písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na produkt Varixinal
(mutace 10)
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 14. ledna 2009, č. j. 9
Ca 299/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2006, č. j.
jfu/7866/06, sp. zn. 2006/144/jfu/CET. Zrušeným rozhodnutím byla provozovateli CET
21 spol. s r. o. uložena pokuta ve výši 400 00,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona o
vysílání odvysíláním pořadu Na vlastní oči, reportáže Nakapschováno, dne 28. února
2006 od 22:05 hodin na programu Nova a vzala zpět kasační stížnost podanou proti
rozsudku
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 333/2008 - 46 ze dne
5. února 2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
č. j sot/5153/08, správní řízení 2008/865/HOL/CET, jímž byla účastníku řízení CET 21
spol. s r. o. uložena pokuta v úhrnné výši 250 000,-Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. kterého se účastník dopustil odvysíláním sponzorských vzkazů
Persil Sensitive v 5 mutacích dne 17. ledna 2008 na programu Nova a podala proti
rozsudku kasační stížnost
- udělila provozovateli ULTRAVOX s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Praha 90,7 MHz/100 W z Zelený Pruh na Strahov podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ETHNO
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- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2009, č. j. 7
Ca 315/2007, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 1. 10. 2007, č. j. 8755/07, sp. zn.
2007/323/dzu/TFV. Zrušeným rozhodnutím byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o.
uložena pokuta ve výši 3 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Top 10, resp. reportáže o skupině Jackass dne 23. 1.
2007 v čase od 21. 15 hodin na programu Prima televize a podala proti rozsudku
kasační stížnost

V Praze dne 12. 3. 2009
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 811 826
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