Tisková zpráva z 5. zasedání, konaného dne 22. 3. 2011
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli V plus P s. r. o., IČ: 49050435, se sídlem Nábřeţí 1. máje
1935, 397 01 Písek, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio
Prácheň (licence Ru/1/00) podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převodu obchodních podílů společníků InFin, s. r. o., HEPY s. r. o. a B.V.B.
trading, spol. s r. o. na třetí osobu, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a. s. a s tím
související změny způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a
výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy.
- Rada zastavila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586, se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, správní řízení o změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99), konkrétně o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Domaţlice 101,0 MHz / 100 W, a to podle § 66, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, neboť ţadatel vzal svou ţádost zpět.
- Rada zastavila s provozovatelem AZ Rádio, IČ: 253 25 418, se sídlem Lidická
1005/23b, 602 00 Brno, správní řízení o změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu MAGIC
BRNO (licence č.j. Ru/116/04 ze dne 8. července 2004), spočívající ve změně označení
názvu programu a změně licenčních podmínek, sp. zn. 2008/925/mis/AZR, a to podle §
66, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť ţadatel vzal svou
ţádost ze dne 20. června 2008 (č.j. 4091/2008) zpět.
- Rada shledala, ţe provozovatel MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, vysílal v analyzovaném dnu – v úterý 1.
února 2011 od 00:00 do 24:00 hodin, na programu Fajn Rádio Life v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
- Rada se seznámila s podnětem týkajícím se nevhodnosti vysílání pořadu Dámský
klub na programu Frekvence 1, s podnětem týkajícím se oplzlosti pořadu Dámský klub
na programu Frekvence 1, se stíţností na nízkou intelektuální úroveň programu Český
rozhlas 2, se stíţností na neprofesionální změny vysílacího času pořadu Písničky od
srdce, který je vysílán na programu Český rozhlas 2 a s urgencí stíţnosti na pořad
Koule, který byl odvysílán na programu Český rozhlas 3-Vltava dne 25. ledna 2011.
- Rada se seznámila s analýzou podnětu posluchače (č.j. 1704/2011), který si stěţoval,
ţe provozovatel Český rozhlas propagoval násilí ve vysílání programu Radioţurnál
odvysíláním písně Pohoda od skupiny Kabát dne 16. února 2011 od 7:36 hodin na
programu Český rozhlas 1- Radioţurnál a shledala, ţe analýza takovou propagaci, která
by byla v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb., neprokázala.
- Rada se seznámila s analýzou podnětu posluchače (č.j. 633/2011), který si stěţoval
na zařazení ankety k poţáru vietnamské trţnice s některými rasově nenávistnými
příspěvky do vysílání rozhlasového programu AZ Rádio v průběhu dne 14. ledna 2011 a
shledala, ţe analýza takové prvky, které by byly v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb.,
neprokázala.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. března 2011,
č.j. 5A 238/2010 – 51-53, kterým se zastavilo soudní řízení o ţalobě proti rozhodnutí
Rady ze dne 6. srpna 2010, sp. zn. 2008/1664/WED/BME, zn.:CUN/2561/2010, protoţe
ţalobce vzal ţalobu zpět.
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- Rada se seznámila s vyhláškou ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí
signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových
pásmech.
- Rada konstatovala, ţe její metodika 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 pouţitím marginu 6dB, přijatá dne
22. ledna 2008, se stala vydáním vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových
pásmech, obsolentní.
- Rada ţádá ČTÚ o provedení výpočtu pokrytí, v návaznosti na účinnost vyhlášky č.
22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech, vybraných provozovatelů, programů a
programových sítí dle rozpravy.

AVMSnV
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Bontonfilm, a. s./Cinema.cz (www.cinema.cz) do Evidence pod číslem 2011/188 a
vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání POLAR
televize Ostrava, s. r. o./TV Medicina (www.tvmedicina.cz) do Evidence pod číslem
2011/203 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada se seznámila s hlášením o podílu evropské tvorby u poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FASHION TV, a. s., IČ:
29047480, licenci k televiznímu vysílání programu FASHION TV šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a druţice; základní programová specifikace:
program o módě a ţivotním stylu; hlavní jazyk vysílání: Anglický jazyk; Územní rozsah
vysílání prostřednictvím kabelových systémů:výčet katastrálních území a okresů dle
přílohy; Výčet států, na jejichţ území je směřováno vysílání prostřednictvím druţice:
Česká republika, Slovenská republika, Rakouská republika, Maďarská republika,
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Spolková republika
Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království,
Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika,
Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Republika Malta, Nizozemské
království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko,
Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska; a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
- Rada informovala dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence
společnosti FASHION TV, a. s., IČ: 29047480, k televiznímu vysílání programu
FASHION TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice, regulační orgány
členských států Evropské unie na jejichţ území je televizní vysílání programu FASHION
TV zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Slovenská republika, Rakouská republika,
Maďarská republika, Belgické království, Bulharská republika, Dánské království,
Spolková republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské
království, Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská
republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Republika Malta,
Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika
Slovinsko, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska.
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- Rada vydala provozovateli Televize Přerov s. r. o., IČ 28624882, sídlo Přerov, U
Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.,
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn. 2010/276/zem/BEZ,
ze dne 21.12.2010, spočívající ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, výše
vkladu jednotlivých společníků a jejich obchodních podílů v souvislosti s převodem
podílu ve společnosti na třetí osobu a s tím související změně zakladatelské listiny na
společenskou smlouvu, dle podání č.j. 2257.
- Rada vydala provozovateli NTV Cable s. r. o., IČ 25500236, sídlo Napajedla,
Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti
o licenci č.j. Ru/32/02 dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně výše základního kapitálu na 7 300 000,- Kč a s tím související změnou
společenské smlouvy, dle podání č.j. 2289.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV Cable s. r. o., IČ 25500236,
sídlo Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, o změně skutečností uvedených v
přihlášce k registraci č.j. Rg/3/98, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně výše základního kapitálu na 7 300 000,- Kč a s tím související změnou
společenské smlouvy, dle podání č.j. 2289.
- Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, se sídlem
Praha 4, Branická 1950/209, PSČ 140 00, zanikla dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., na základě ţádosti ze dne 25. února 2011, č.j. 1990 (ve znění ze dne 3. března
2011, č.j. 2165), k datu 15. března 2011, licence č.j. FIA/1725/07, spis. zn.:
2006/1046/FIA/HFI, ze dne 25. ledna 2007, k provozování televizního vysílání programu
FILMBOX HD šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice; o této
skutečnosti vydala Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada se seznámila s informací provozovatele HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, ze
dne 25. února 2011, č.j. 1999 (ve znění ze dne 3. března 2011, č.j. 2165), ţe regulační
orgán Ofcom (Velká Británie) udělil společnosti SPI TV Limited licenci č. TLCS 1546 k
provozování televizního programu FILMBOX HD (Europe) pro ČR a SR.
- Rada se dle § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením změny
jednatele a doloţením dokladů o schválených změnách provozovatele HELP FILM, s. r.
o., IČ 26291126, ze dne 25. února 2011, č.j. 1999 (ve znění ze dne 3. března 2011, č.j.
2165) ve vztahu ke stávajícím platným licencím (programy: Film Box, č.j.
Ru/205/05//2826; FILBOX FAMILY, č.j. Fia/6189/08, spis. zn.: 2008/115/FIA/HEL;
FILMBOX EXTRA, č.j. Ru/268/05)
- Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli BROAD ROAD a. s. , IČ 27152723, se
sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 100 00, zanikla dle § 24 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb., na základě ţádosti ze dne 4. března 2011, č.j. 2201, k datu 28. února
2011, licence č.j. Ru/77/05//1142 ze dne 12. dubna 2005, k provozování televizního
vysílání programu TV Praha 11 šířeného prostřednictvím kabelových systémů; o této
skutečnosti vydala Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AQUA, a. s., IČ 48447360, se sídlem
Praha 6, Břevnov, Závěrka 285/6, PSČ 169 00, o odstranění technické překáţky
vysílání dle § 32 odst. 1, písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., resp. obnovení vysílání
programu Infokanál Zábřeh dne 11. března 2011.
- Rada vyzvala provozovatele AQUA, a. s., IČ 48447360, se sídlem Praha 6, Břevnov,
Závěrka 285/6, PSČ 169 00, dle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., k
zapůjčení záznamů pořadů a dalších částí vysílání programu Infokanál Zábřeh v
rozsahu 2 dnů - 12. března a 15. března 2011.
- Rada se seznámila s informací, ţe provozovatel TV LYRA s. r. o., IČ 43225292, se
sídlem Popovická 32, Děčín 23, PSČ 405 02, doplnil dne 14. března 2011, č.j. 2378,
podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j.
Ru/152/02//1774 ze dne 2. dubna 2002 (zaniklé dne 15. března 2011), k provozování
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televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst.1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.)
- Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli TV LYRA s. r. o., IČ 43225292, se sídlem
Popovická 32, Děčín 23, PSČ 405 02, zanikla dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.,
na základě ţádosti ze dne 14. března 2011, č.j. 2378, k datu 15. března 2011, licence
č.j. Ru/152/02//1774 ze dne 2. dubna 2002, k provozování televizního vysílání programu
Lyra NET šířeného prostřednictvím kabelových systémů; o této skutečnosti vydala Rada
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada zrušila dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli převzatého
vysílání Tv Tech CZ s. r. o., IČ 27602800, sídlo Praha 10, Pod Valem 334/21, PSČ 102
00 , registraci sp.zn. 2008/14/sve/TVT ze dne 26. února 2008, na vlastní ţádost ke dni
28. února 2011, dle podání č.j. 2259.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a. s., IČ:
467 09 584, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v
přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.
Rg/29/96, spočívající ve změně názvu jiţ registrovaného programu Prima klub na Prima
love dle podání ze dne 3. března 2011, č.j. 2125.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Media Vision s. r. o., IČ: 266 91 353
dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o
registraci převzatého vysílání prostřednictvím druţice sp. zn.: 2006/960/sve/CZR, č.j.:
sve/8685/06 spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o program
televizní český: Prima love dle podání ze dne 4. března 2011,č.j.2200.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a. s., IČ: 005
62 262 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v
přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.
Rg/97/99 spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o program
televizní český: Prima love dle podání ze dne 9. března 2011,č.j. 2258.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele INTERNEXT 2000, s. r. o., IČ: 253
52 288 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v
přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.:
2010/1086/KOZ/INT spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
program televizní český: Prima love dle podání ze dne 10. března 2011,č.j. 2291.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
IČ: 601 93 336 dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených
v přihlášce o registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů a
pozemních vysílačů, č.j. Rg/32/05/2186 spočívající ve změně programové nabídky, a to
v jejím rozšíření o programy televizní české: Brno TV a Prima love dle podání ze dne
11. března 2011,č.j. 2342.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2009/113/HOL/FTV provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení označeného jako označení sponzora RAMA,
produkt Classic Idea! Multivita (sponzor upoutávky, mutace 1) s premiérou vysílání dne
22. září 2008 ve 20:28:50 hodin na programu Prima televize.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2009/106/HOL/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení označeného jako označení sponzora
DERMACOL, produkt Aquadream (sponzor upoutávky, mutace 1) odvysílaného dne 13.
září 2008 od 17:21:21 hodin na programu Nova.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2010/1129/VAL/STO provedla
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu předmětného spotu www.ockomobil.cz
(mutace 94), který byl premiérově odvysílán dne 1. května 2010 v 10:48:55 hodin na
programu O.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2010/1130/VAL/STO provedla
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu předmětného spotu www.ockomobil.cz
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(mutace 95), který byl premiérově odvysílán dne 1. května 2010 v 11:50:43 hodin na
programu O.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis. zn. 2010/1131/VAL/STO provedla
důkaz zhlédnutím audiovizuálního záznamu předmětného spotu www.ockomobil.cz
(mutace 96), který byl premiérově odvysílán dne 1. května 2010 v 15:28:10 hodin na
programu O.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1200/RUD/STO provedla
důkaz zhlédnutím záznamu spotu www.ockomobil.cz (mutace 97), který byl premiérově
odvysílán dne 4. července 2010 ve 13:19:14 hodin na programu O.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1205/RUD/STO provedla
důkaz zhlédnutím záznamu spotu www.ockomobil.cz (mutace 98), který byl premiérově
odvysílán dne 8. července 2010 v 10:21:58 hodin na programu O.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1274/had/Pet provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Proenzi (mutace 50), premiérově
odvysílaného dne 16. 3. 2010 od 15:32:55 hodin na programu Televize Barrandov.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1113/had/Ome provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Altermed – Wartner bradavičník odvysílaného
v premiéře dne 14. 6. 2010 v 10:54:56 hodin na programu Prima televize.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/1272/had/JU-provedla důkaz zhlédnutím
záznamu obchodního sdělení Altermed – Wartner bradavičník odvysílaného v premiéře
dne 14. 6. 2010 v 10:54:56 hodin na programu Prima televize.
- Rada v rámci správních řízení spis. zn. 2010/1365/had/GRE a 2010/1366/had/GRE
provedla důkaz zhlédnutím záznamu obchodního sdělení GS CONDRO FORTE
COMFORT-MUTACE 16, premiérově odvysílaného dne 21. 9. 2010 v 12:15:49 hodin na
programu Nova a GS CONDRO FORTE COMFORT-MUTACE 15, premiérově
odvysílaného dne 20. 9. 2010 v 9:43:15 hodin na programu Nova.
- Rada nařídila ústní jednání ve věci správního řízení spis. zn. 2010/1139/RUD/CET,
které je vedeno s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pro moţné porušení ustanovení § 50 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se účastník řízení mohl dopustit tím, ţe dne 22. září
2010 v časovém úseku od 14:00 do 15:00 hodin na programu Nova překročil hodinový
limit reklamy, a to o 22 sekund, kdyţ odvysílal 742 sekund reklamy.
- Rada rozhodla o zrušení nařízeného ústní jednání dle § 49 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, v rámci správního řízení sp. zn. 2010/1340/had/Prv
vedené s provozovatelem První zpravodajská, a. s. pro moţné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 22. března 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem První
zpravodajská, a. s., IČ: 27204090, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, správní
řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel mohl dopustit tím, ţe v období od 6. do 16. října 2010 ve svém
pravidelném pořadu Interview Z1 prezentoval pouze zástupce politických stran ODS a
TOP 09, dne 6. října 2010 od 21:30 hodin (Zdeněk Tůma, TOP 09), s 6 reprízami ve
dnech 7. října 2010 od 12:35 hodin, 18:02 hodin, 24:00 hodin, 8. října 2010 od 19:30
hodin, 9. října 2010 od 17:00 hodin a 10. října 2010 od 12:50 hodin; dne 7. října 2010 od
21:30 hodin (Aleksandra Udţenija, ODS), s 5 reprízami ve dnech 8. října 2010 od 12:35
hodin, 18:02 hodin, 24:00 hodin, 9. října 2010 od 19:05 hodin a 10. října 2010 od 14:10
hodin; dne 8. října 2010 od 21:30 hodin (Jan Kalousek, ODS), se 4 reprízami ve dnech
10. října 2010 od 16:50 hodin, 11. října 2010 od 12:35 hodin, 18:02 hodin, 24:00 hodin;
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dne 11. října 2010 od 21:30 hodin (Milan Pešák, ODS), s 5 reprízami ve dnech 12. října
2010 od 12:35 hodin, 18:02 hodin, 24:00 hodin, 13. října 2010 od 19:30 hodin a 16. října
2010 od 13:20 hodin a dne 12. října 2010 od 21:30 hodin (Petr Bříza, ODS), s 5
reprízami ve dnech 13. října 2010 od 12:35 hodin, 18:02 hodin, 24:00 hodin, 14. října
2010 od 19:30 hodin a 16. října 2010 od 14:35 hodin na programu Z1, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 22.
března 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00
456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 50
000,- Kč, za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v
platném znění, odvysíláním obchodního sdělení Lidé a Země, časopis (označení
sponzora, mutace 16), které svým obsahem bylo reklamou (jednotlivé obrazové prvky
působí na diváka tak, ţe můţe nabýt dojmu, ţe prostřednictvím tohoto produktu se
dostane k nejrůznějším reportáţím z nejrůznějších krajin světa. Prezentace vyuţívá i
dynamické prvky, zejména záběry na sněhové pole, vodopády a africkou vesnici, které
jako celek naznačují rozmanitost reportáţí, které si bude moci divák přečíst, pokud si
produkt zakoupí), ale nebylo ve vysílání jako reklama rozeznatelné a řádně oddělené,
premiérově dne 1. května 2010 v 18:36:21 hodin na programu Nova a reprízovaného ve
dnech 1.5.2010 v 19:02:14 hodin, 1.5.2010 v 19:06:48 hodin, 1.5.2010 v 19:26:47
hodin, 8.5.2010 v 18:36:14 hodin, 8.5.2010 v 19:07:08 hodin, 8.5.2010 v 19:12:16
hodin, 8.5.2010 v 19:27:14 hodin, 15.5.2010 v 18:34:07 hodin, 15.5.2010 v 19:09:48
hodin, 15.5.2010 v 19:25:29 hodin, 22.5.2010 v 18:34:22 hodin, 22.5.2010 v 19:05:48
hodin, 22.5.2010 v 19:11:25 hodin, 22.5.2010 v 19:25:35 hodin, 29.5.2010 v 18:34:06
hodin, 29.5.2010 v 19:03:31 hodin, 29.5.2010 v 19:08:38 hodin a 29.5.2010 v 19:26:02
hodin na programu Nova. Byla tak porušena povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukověobrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních
částí programu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20101096. Účastníkovi řízení se uloţila povinnost nahradit náklady řízení
paušální částkou 1.000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č.
520/200ř Sb. na účet č. 3711- 19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20101096. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 22. března 2011 toto usnesení:
Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČO: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, správní řízení z moci úřední vedené pro
moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe o tragické nehodě
kluzáku u Slaného, dne 6. září 2010 od 19:30 hodin na programu NOVA, neboť nebyla
naplněna podmínka předchozího typově shodného upozornění dle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00
456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Televizní
noviny, resp. reportáţe o tragické nehodě kluzáku u Slaného, dne 6. září 2010 od 19:30
hodin na programu Nova, jeţ obsahovala manipulativní řazení výpovědí jednotlivých
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protagonistů reportáţe, jehoţ důsledkem bylo nabytí mylného dojmu u průměrného
diváka, ţe osudná havárie letounu je důsledkem „šlendriánu“ ze strany provozovatelů
některých aeroklubů, kteří odmítají přijmout nařízení EASA, zakazující pouţívání
určitého typu letounu, dokud jim nebude předáno v českém jazyce. Provozovatel se tak
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Rada provozovateli televizního
vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 14. února 2011 - 14. března 2011: CET 21 spol. s r. o./NOVA pořad Ulice, vysílaný dne 28. února 2011 od 18:30 hodin na programu NOVA; FTV
Prima spol. s r. o./Prima televize - film Ţenich na útěku, vysílaný dne 6. března 2011 od
13:50 hodin na programu Prima televize; FTV Prima spol. s r. o./Prima televize - pořad
Čápi s mákem, vysílaný dne 3. března 2011 od 20:00 hodin na programu Prima
televize; FTV Prima spol. s r. o./Prima televize - pořad Šéfka, vysílaný dne 6. března
2011 od 20:00 hodin a v repríze dne 12. března 2011 od 10:15 hodin na programu
Prima televize; FTV Prima spol. s r. o./Prima televize - teleshopping propagující erotické
sluţby, odvysílaný dne 13. března 2011 v 9:16 hodin na programu Prima televize; CET
21 spol. s r. o./NOVA - film Slunce, seno, erotika, vysílaný dne 25. února 2011 od 20:00
hodin na programu NOVA; CET 21 spol. s r. o., FTV Prima spol. s r. o./NOVA, Prima
televize - nekonkrétní stíţnost na pořady typu Šéfka, Čápi s mákem, Česko Slovenská
Superstar; Česká televize/ČT24 - pořad Události, komentáře, vysílaný dne 3. března
2011 na programu ČT24; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - reklama
Lactalis na produkt Président Karel IV.; Česká televize/nekonkrétní program - hlasitost
reklam, spot propagující DVD skupiny Maxim Turbulenc; Česká televize/ČT1 sponzorský vzkaz Tvaroháček u pořadu Večerníček, vysílaný dne 6. března 2011 od
18:45 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - upoutávka na film Zack a Miri dělají porno;
Barrandov Televizní Studio a. s. /Televize Barrandov - reklama na produkt magnesia,
vysílaná dne 7. března 2011 od 18:25 na programu Televize Barrandov; CET 21 spol. s
r. o./NOVA - pořad Odloţené případy, vysílaný dne 9. února 2011 od 17:35 hodin na
programu NOVA; CET 21 spol. s r. o./NOVA - reklama na produkt Pest Reject; Česká
televize/ČT1 - pořad Den d, vysílaný dne 10. března 2011 od 20:55 hodin na programu
ČT1; Česká televize/ČT1 - pořad Černé ovce, vysílaný dne 7. března 2011 od 17:00
hodin na programu ČT1; Barrandov Televizní Studio a. s. /Televize Barrandov upoutávka na pořad Nová tvář, vysílaná dne 13. března 2011 od 18:50 hodin na
programu Televize Barrandov; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na
vloţené textové upoutávky na další pořady; FTV Prima spol. s r. o./Prima televize pořad Krimi zprávy, nespecifikovaný čas vysílání; MTV NETWORKS s. r. o./VIVA
Polska - dopis o nedoručení záznamu; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program odpověď stěţovatele na náš dopis; Česká televize/ČT24 - pořad Události v regionech,
nespecifikovaný čas vysílání; GENUS TV a. s. /R1 GENUS - stíţnost na objektivitu
programu; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na nedostatečné zpravodajství
z Japonska.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil tím, ţe dne
6. března 2011 odvysílal od 13:50 hodin na programu Prima televize pořad Ţenich na
útěku, který obsahoval vulgarismy „koule ve svěráku, vyser se, čurák, debile, drţ hubu,
chceš blond a velký kozy, do hajzlu,“ čímţ porušil povinnost ukládající nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat
pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil tím, ţe dne
3. března 2011 odvysílal od 20:00 hodin na programu Prima televize pořad Čápi s
mákem, který obsahoval vulgarismy „hovno, cecky,“ čímţ porušil povinnost ukládající
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky,
kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je
však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil tím, ţe dne
6. března 2011 odvysílal od 20:00 hodin na programu Prima televize pořad Šéfka, který
obsahoval vulgarismy „zeseru, posrala, drţce, posral, posrali, posraté“ čímţ porušil
povinnost ukládající nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin
druhého dne. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 49 odst. 1 písm. c), kterého se dopustil tím, ţe dne
13. března 2011 v 9:16 hodin odvysílal na programu Prima COOL teleshopping, který
inzeroval erotické sluţby. Jde o dynamický spot, ve kterém je na jedné straně
obrazovky zobrazen detail displeje mobilního telefonu a na druhé kreslené siluety
zjevně svůdně tančících ţen. Spot je doprovázen lascivně zabarveným ţenským
hlasem, který říká: „Mám to ráda. Ty taky? Čekám. Vytoč číslo 909 90 69 69 a zkusíme
to spolu. (vzrušivý povzdech). Já a moje kamarádky jsme vášnivé a nezkrotné. Ochočíš
si nás? Uţ! Uţ voláš? 909 90 69 69.“ Na displeji telefonu se objevuje nápis „mám to
ráda“ spolu s otisky rtěnky. Dále se objeví nápis „zavolej“ a dále číslo sluţby. Telefon se
následně posune do pravé části obrazovky a stále zobrazuje kontaktní číslo sluţby,
přičemţ se nad ním objevuje nápis „jsme vášnivé“ a později „nezkrotné“. Nakonec se na
displeji zobrazí výzva „ochoč si nás“ a opět telefonní číslo. Do levé strany obrazovky
přiletí nápis „Za kačku svlíkačku. V sobotu na Prima COOL,“ který je doprovázen
muţským hlasem, jeţ říká: „Sexy kočky teď kaţdou sobotu po půlnoci ţivě na Prima
COOL.“ Celou dobu ve spodní části spotu běţí nápis: „Cena hovoru je 90,- Kč vč. DPH
za kaţdou započatou minutu spojení na linku 909 90 69 69. Provozuje MEDIA
SUPPORT, s. r. o.“ Odvysíláním teleshoppingu se provozovatel dopustil porušení
povinnosti nezařazovat reklamy a teleshopping týkající se erotických sluţeb a
erotických výrobků v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Autoškola národa, který byl vysílán dne 26.
února 2011 od 20:00 hodin na programu ČT1 provozovatele Česká televize.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Televize
HBin provozovatele Televize HBin, druţstvo.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima COOL provozovatele FTV
Prima, spol. s r. o. ze dne 15. února 2011 v úseku 12:30 aţ 18:40 hodin.
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- Rada si vyţádá odborné stanovisko ministerstva zdravotnictví ve věci posouzení
kategorizace produktu XLS medical, který byl ve vysílání deklarován jako zdravotnický
prostředek.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu R1 GENUS
provozovatele GENUS TV a. s. z období od 24. ledna do 4. února 2011.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu IFK
provozovatele FIBERA s. r. o. z období od 10. do 16. ledna 2011.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HUKU s. r. o., IČ:28545800, sídlem: Pernštejnská 319/7, 184 00, Praha
8, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť na výzvu Rady neposkytl ţádné údaje o evropských dílech, evropských dílech
vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských nezávislých výrobců
odvysílaných v roce 2010 na programu ETHNIC TV a rovněţ neposkytl údaje o počtu a
délce odvysílaných českých děl v roce 2010 na programu ETHNIC TV. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 20 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s., IČ:41693311, sídlem: Kříţeneckého
náměstí 322, 152 00, Praha 5, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k
celoplošnému zemskému digitálnímu vysílání televizního programu Televize Barrandov,
spis. zn. 2008/153/řeh/BAR, č.j. mal/1753/08, ve znění pozdějších změn (č.j.
vhu/982/2010), kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu Televize Barrandov v
roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropské tvorby vyrobené nezávislými
výrobci. Licence zakotvuje, ţe podíl děl vyrobených nezávislými evropskými výrobci
bude činit přes 50%, v roce 2010 však tato tvorba činila pouze 34,89 %. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., IČ:28922921, sídlem: Branická 1950/209, 140
00, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
televizního programu DOKU CS šířeného prostřednictvím druţice, spis. zn.
2009/786/FIA/FIL, č.j. Fia/6526/09, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu
DOKU CS v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropské nezávislé tvorby
mladší 5 let. Licence zakotvuje, ţe podíl evropské nezávislé tvorby mladší pěti let bude
činit minimálně 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci, v roce 2010 však tato tvorba činila pouze 1,6 %.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., IČ:28922921, sídlem: Branická 1950/209, 140
00, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
televizního programu KINO CS šířeného prostřednictvím druţice, spis. zn.
2009/787/FIA/FIL, č.j. Fia/6524/09, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu
KINO CS v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropské nezávislé tvorby
mladší 5 let. Licence zakotvuje, ţe podíl evropské nezávislé tvorby mladší pěti let bude
činit minimálně 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci, v roce 2010 však tato tvorba činila pouze 0,6 %.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., IČ:28922921, sídlem: Branická 1950/209, 140
00, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
televizního programu MUZIKA CS šířeného prostřednictvím druţice a kabelových
systémů, spis. zn. 2009/788/FIA/FIL, č.j. Fia/6525/09, kterého se dopustil tím, ţe ve
vysílání programu MUZIKA CS v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení
evropské nezávislé tvorby mladší 5 let. Licence zakotvuje, ţe podíl evropské nezávislé
tvorby mladší pěti let bude činit minimálně 10% z celkového vysílacího času
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, v roce 2010
však tato tvorba ve vysílání programu MUZIKA CS nebyla zastoupena vůbec. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HELP FILM, s. r. o., IČ:26291126, sídlem: Branická 1950/209, 140 00,
Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování televizního
programu Film Box, šířeného prostřednictvím druţice, licence č.j. Ru/205/05/2826, s
územním rozsahem Česká a Slovenská republika, kterého se dopustil tím, ţe ve
vysílání programu Film Box v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropských
děl. Licence ve znění do 2. srpna 2010 zakotvovala, ţe z celkového vysílacího času
programu musí 30 % tvořit evropská díla a 30% díla česká a slovenská. Tato licenční
podmínka byla změněna ke dni 3. srpna 2010 a od tohoto data licence zakotvuje, ţe
vysílání děl evropské produkce činí 55% z celkového vysílacího času programu. Podle
údajů poskytnutých provozovatelem však v roce 2010 na tomto programu byla evropská
tvorba zastoupena jen 46,1 %. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HELP FILM, s. r. o., IČ:26291126, sídlem: Branická 1950/209, 140 00,
Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování televizního
programu FILMBOX FAMILY, šířeného prostřednictvím druţice, licence spis. zn.
2008/1157/FIA/HEL, č.j. Fia/6189/08, s územním rozsahem Česká republika,
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Rumunsko,
Bulharsko, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu FILMBOX FAMILY v roce
2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropských děl, evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci a rovněţ současných evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci. Licence zakotvuje, ţe 50 % celkového vysílacího času daného programu musí
být vyhrazeno evropské tvorbě, od 50% výše z celkového vysílacího času musí být
zastoupena evropská díla vyrobená nezávislými výrobci a současná evropská tvorba
vyrobená nezávislými výrobci musí z celkového času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci činit 30 %. Podle údajů poskytnutých
provozovatelem však v roce 2010 na tomto programu byla evropská tvorba zastoupena
jen 42 %, evropská tvorba vyrobená nezávislými výrobci rovněţ 42 % a současná
evropská tvorba vyrobená nezávislými výrobci 25,4 %. Rada stanovila lhůtu k nápravě
60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ:61466786, sídlem: Jankovcova
1037/49, 170 00, Praha 7, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k
provozování televizního programu HBO Comedy, šířeného prostřednictvím druţice a
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kabelových systémů, spis. zn. 2008/221/zem/HBO, č.j. zem/2083/08, s územním
rozsahem Česká republika, Maďarsko, Moldávie, Rumunsko, Slovenská republika,
kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu HBO Comedy v roce 2010 nenaplnil
poţadavky na zastoupení evropské nezávislé tvorby. Licence zakotvuje, ţe z celkového
vysílacího času tohoto programu bude nejméně 5 % vyhrazeno dílům vyrobeným
nezávislými evropskými výrobci. Podle údajů poskytnutých provozovatelem však v roce
2010 na tomto programu byla evropská nezávislá tvorba zastoupena jen 3,81 %. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ:61466786, sídlem: Jankovcova
1037/49, 170 00, Praha 7, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k
provozování televizního programu HBO Comedy, šířeného prostřednictvím druţice,
spis. zn. 2008/222/zem/HBO, č.j. zem/2073/08, s územním rozsahem Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie,
kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu HBO Comedy v roce 2010 nenaplnil
poţadavky na zastoupení evropské nezávislé tvorby. Licence zakotvuje, ţe z celkového
vysílacího času tohoto programu bude nejméně 5 % vyhrazeno dílům vyrobeným
nezávislými evropskými výrobci. Podle údajů poskytnutých provozovatelem však v roce
2010 na tomto programu byla evropská nezávislá tvorba zastoupena jen 4,80 %. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ:61466786, sídlem: Jankovcova
1037/49, 170 00, Praha 7, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k
provozování televizního programu HBO, šířeného prostřednictvím druţice, spis. zn.
2008/223/zem/HBO, č.j. zem/2074/08, s územním rozsahem Bulharsko, Chorvatsko,
Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, kterého se dopustil
tím, ţe ve vysílání programu HBO v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení
evropské nezávislé tvorby. Licence zakotvuje, ţe z celkového vysílacího času tohoto
programu bude nejméně 5 % vyhrazeno dílům vyrobeným nezávislými evropskými
výrobci. Podle údajů poskytnutých provozovatelem však v roce 2010 na tomto programu
byla evropská nezávislá tvorba zastoupena jen 4,28 %. Rada stanovila lhůtu k nápravě
60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ:28970438, sídlem: Na Strţi 65/1702, 140
62, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
televizního programu Comedy Central Polska, šířeného prostřednictvím druţice, spis.
zn. 2009/947/sve/MTV, č.j. sve/6919/09, s územním rozsahem Polsko, kterého se
dopustil tím, ţe ve vysílání programu Comedy Central Polska v roce 2010 nenaplnil
poţadavky na zastoupení evropských děl. Licence zakotvuje, ţe z celkového vysílacího
času tohoto programu bude nejméně 30 % vyhrazeno evropským dílům. Podle údajů
poskytnutých provozovatelem však v roce 2010 na tomto programu byla evropská
tvorba zastoupena jen 19 %. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ:28970438, sídlem: Na Strţi 65/1702, 140
62, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
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televizního programu VH1 Classic European, šířeného prostřednictvím druţice, spis. zn.
2009/1034/zem/MTV, č.j. sve/7047/09, s územním rozsahem Rakousko, Belgie, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta,
Nizozemí, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Švédsko, Švýcarsko, Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexiko, Nikaragua, Uruguay, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání
programu VH1 Classic European v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení
evropských děl mladších 5 let. Licence zakotvuje, ţe rámci evropských děl vyrobených
nezávislými producenty má být vyhrazeno nejméně 10 % pro evropská díla vyrobená
nezávislými výrobci, od jejichţ prvního zveřejnění neuplynulo více neţ 5 let. Podle údajů
poskytnutých provozovatelem však v roce 2010 na tomto programu byla evropská
nezávislá tvorba mladší 5 let zastoupena jen 1%. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní
od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ:28970438, sídlem: Na Strţi 65/1702, 140
62, Praha 4, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k provozování
televizního programu Nickleodeon European, šířeného prostřednictvím druţice, spis. zn.
2009/1038/sve/MTV, č.j. sve/7050/09, s územním rozsahem Bělorusko, Bulharsko,
Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldávie, Slovenská republika,
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibie, Svazijsko, Zambie,
Zimbabwe, Rumunsko, Maďarsko, Arménie, Ázerbájdţán, Gruzie, Kyrgyzstán,
Tádţikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko,
Černá Hora, Slovinsko, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu Nickleodeon
European v roce 2010 nenaplnil poţadavky na zastoupení evropských děl. Licence
zakotvuje, ţe z celkového vysílacího času tohoto programu bude nejméně 5 %
vyhrazeno evropským dílům. Podle údajů poskytnutých provozovatelem však v roce
2010 na tomto programu byla evropská tvorba zastoupena jen 4 %. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2011,
č.j. 11 A 99/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 5. ledna 2010,
č.j. FOL/202/2010, sp. zn. 2008/432/FOL/FTV, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol.
s r. o. udělena pokuta ve výši 400 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 10. března 2008 od 16:40
hodin na programu Prima televize, kterým provozovatel porušil povinnost 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.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 22. března 2011 toto usnesení:
Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem
Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Myšlenky
zločince, na programu Prima televize dne 10. března 2008 od 16:40 hodin, neboť
nebyla naplněna podmínka předchozího typově relevantního upozornění na porušení
zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na
Ţertvách 24/132 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 10. března 2008 od 16:40 hodin na
programu Prima televize, který obsahuje realisticky zobrazené násilí, kdy pachatel bije
lidi, jsou zde záběry na zakrvácené oběti, na zoufalství matky, která ţádá syna, aby ji
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zabil, na téměř nahé poníţené psychicky trpící přepadené lidi, na agresivní projevy
sadistického psychopata, který s všemocnou zbraní v ruce ničí nejen ţivoty a zdraví lidí,
ale i jejich psychiku nebo rodinné vazby. Takovéto zobrazení a způsob, jakým je pořad
natočen, prezentuje násilí velice realistickým a naturalistickým způsobem. Pořad
obsahuje scény, které ukazují zločin z té nejhorší stránky a prezentuje ho, jako by byl
přirozenou součástí běţného ţivota. Přičemţ popsané scény mohou děti psychicky
traumatizovat nebo přispívat ke sníţení prahu jejich citlivosti při vnímání násilí. Lze
důvodně předpokládat navození pocitů strachu, úzkosti u nezletilých diváků, či naopak
posílení sklonů k agresivnímu chování u jedinců z rizikových skupin, čímţ se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady nebo
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 364/2009 – 52
ze dne 2. února 2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.
2008/746/vos/FTV, č.j. vos/7158/09 ze dne 20. října 2009, kterým byla provozovateli
FTV Prima, spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehoţ se dopustil odvysíláním pořadu Sběratelé kostí
(15), dne 22. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize, který obsahoval
naturalisticky působící detailní záběry krvavých zbytků lidského těla a záběry
zprostředkovávající zoufalost a strach ţeny blíţící se bolesti a smrti, které jsou
způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady nebo
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), podle ustanovení
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 22. března 2011 toto usnesení:
Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem
Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Sběratelé
kostí (15), na programu Prima televize dne 22. února 2008 od 15:45 hodin, neboť došlo
k uplynutí prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na
Ţertvách 24/132 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Sběratelé kostí (15) dne 22. února 2008 od 15:45 hodin na
programu Prima televize, který obsahuje naturalisticky působící detailní záběry krvavých
zbytků lidského těla (kdy je zabírána mrtvola sestávající jíţ jen pouze z kostí a zbytků
měkkých tkání. Přičemţ z dialogu se divák dozvídá, ţe dívka byla okousána psy, byla
pořezána a její oči byly vydloubány. Takovéto zobrazení spolu s dalším slovním
popisem samotné události je způsobilé zesílit negativní vjemy u zasaţené skupiny dětí
a mládeţe, protoţe tito si dle popisu danou událost představí. Toto sdělení, přestoţe je
pouze popisné, evokuje představu tohoto činu. Konfrontace dětského diváka se
skutečností, ţe takovýmto brutálním způsobem mohl být mučen a zabit člověk, je pro
jeho psychický vývoj nebezpečná. Tato představa můţe dítě dlouhodobě a hluboce
traumatizovat. Dalším faktorem, který děsivou působivost scény prohlubuje, je štěkot
psů, kteří dívku okousali.), čímţ se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od
6:00 hodin do 22:00 hodin pořady nebo upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 A 103/2010, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. vav/622/2010 ze dne 16. 2. 2010; sp. zn.
2008/1168/vav/FTV, jímţ byla uloţena pokuta provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. ve
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výši 550 000,- za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit odvysíláním obchodního sdělení, označeného jako sponzor reklamní znělky, na
T-Mobile (mutace 8), premiérově dne 7. června 2008 ve 20:13:26 hodin na programu
Prima televize a následně reprízovaného celkem 10x v měsíci červnu 2008 na stejném
programu.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 22. března 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol.
s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb, ve znění
platném v době spáchání správního deliktu, ke kterému mělo dojít odvysíláním
obchodního sdělení – T-Mobile (mutace 8) premiérově dne 7. června 2008 ve 20:13:26
hodin na programu Prima televize a následně reprízovaného celkem 10x v měsíci
červnu 2008 na stejném programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 A 102/2010, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. vav/625/2010 ze dne 16. 2. 2010; sp. zn.
2008/1170/vav/FTV, jímţ byla uloţena pokuta provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. ve
výši 1 500 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se měl dopustit odvysíláním obchodního sdělení, označeného jako sponzor reklamní
znělky, na T-Mobile (mutace 10), premiérově dne 16. června 2008 v 18:54:28 hodin na
programu Prima televize a následně 29x reprízovaného v měsíci červnu 2008 na
stejném programu.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 22. března 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol.
s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb, ve znění
platném v době spáchání správního deliktu, ke kterému mělo dojít odvysíláním
obchodního sdělení – T-Mobile (mutace 10) premiérově dne 16. června 2008 v 18:54:28
hodin na programu Prima televize a následně 29x reprízovaného v měsíci červnu 2008
na stejném programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2011, č.j.
8 A 144/2010 – 65, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 16. února
2010, č.j. LOJ/704/2010, sp. zn. 2009/1244/LOJ/FTV, jímţ byla provozovateli FTV
Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním reklamy Herbamedicus, produkt Koňská mast,
označené provozovatelem jako označení sponzora(sponzor upoutávky, mutace 3) dne
6. září 2009 v 21:13:01 hodin na programu Prima televize, která nebyla ve vysílání
řádně oddělena od ostatních částí programu a jako reklama nebyla ve vysílání
rozeznatelná.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2011, č.j.
8 A 145/2010-65, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010,
č.j. LOJ/705/2010, sp. zn. 2009/1250/LOJ/FTV, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol.
s r. o. udělena sankce ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním reklamy Medipharma cosmetics, produkt Doliva Mandelmilch
Tagespflege, označené provozovatelem jako sponzor pořadu, (mutace 14), dne 24. září
2009 ve 23:35:35 hodin na programu Prima televize, která nebyla ve vysílání řádně
oddělena od ostatních částí programu a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.
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- Rada se seznámila s Etickým kodexem ATO ve znění schváleném ke dni 23.
listopadu 2010.
- Rada schválila odpověď na dotaz místopředsedy Volebního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Petra Skokana, týkající se zásahu Vojenské
policie v České televizi dne 11. března 2011.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2011,
č.j. 5 A 81/2010-40-42, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí Rady
ze dne 15. prosince 2009, č.j. LOJ/5/2010, sp. zn.: 2009/1212/LOJ/ČTV, jímţ byla
provozovateli Česká televize udělena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy FORTUNA (sponzor pořadu,
mutace 95) dne 4. srpna 2009 v 20:39:52 hodin na programu ČT4 Sport, která ve
vysílání nebyla řádně oddělena a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.

OSTATNÍ
- Rada podle ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, vydala organizační řád Úřadu Rady účinný od 1.
března 2011.
V Praze dne 23. 3. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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