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Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 27. 3. 2012  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání 
projednala 47 bodů programu. Seznámila se s 25 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala jedno upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 
dvou správních řízení. Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Ostrava město 99,9 MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 25. května 2012 
do 17:00 hodin. 
Proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz/100 W. 
Rada udělila licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání 
programu CMS TV šířeného prostřednictvím vysílačů panu Petru Horákovi. 
Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 99 zapsaných těchto sluţeb).  

Rada se seznámila s kvantitativně-kvalitativní analýzou mediální prezentace 
jednotlivých politických subjektů v hlavních zpravodajských relacích (Události, Zprávy 
TV Prima a Televizní noviny) v roce 2011. Analýza je zveřejněna na webu Rady.  

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 
120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
BLANÍK prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. 
Ru/32/99 ze dne 14. 12. 1999 spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
přidělením kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště 
Jablonec nad Nisou, neboť předmětný kmitočet je vzhledem k počtu obyvatel 
pokrytých signálem (57 877 obyvatel) dostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem samostatného licenčního řízení, a jeho udělením by došlo k obcházení 
zákona a porušení zákazu podstatných změn parametrů licence, a proto by 
navrhovaná změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení na 
základě kritérií uvedených v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a 
souhlas nelze podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 
Sb. udělit. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 
a f) 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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla 
zahájit s provozovatelem ULTRAVOX, s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Masarykova 
746/40, Rudná u Prahy, 252 19, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 
60, odst. 2, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit 
tím, ţe na programu Radio Ethno v analyzovaném dnu 27. února 2012 v čase od 
00:00 do 24:00 hodin nedodrţel licenční podmínky v části nezařazování 
zpravodajství, nedodrţování podílu mluveného slova, který nedosáhl na 
poţadovaných 5% (činil 2-3%) a nezařazováním denních pořadů daného 
Programového schématu. 
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-  Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 3211/2012 a 3213/2012) na 
reklamu na internetový obchod "urbanstore.cz" odvysílanou např. dne 14. března v 
čase od 13:00 do 13:05 hodin a v čase od 14:03 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) 
dne 9. března 2012, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn Radio Hity; 90,0 MHz 
Olomouc) dne 9. března 2012, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 
95,5 MHz Brno) dne 9. března 2012, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (Radio 
Contact Liberec; 101,4 MHz Liberec) dne 9. března 2012, MEDIA BOHEMIA a.s. 
(program Hitrádio Magic; 94,5 MHz Pardubice) dne 9. března 2012, RADIO 
PUBLIKUM spol. s r.o. (KISS PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín) dne 9. března a Rádio 
Dobrý den, spol. s r.o. (Rádio "dobrý den"; 93,3 MHz Liberec) dne 9. března 2012. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 
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."), 
upozornila provozovatele rozhlasového Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, se sídlem 
Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00 na porušení zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v porušení ustanovení § 21 odst. 2, kterého se dopustil tím, ţe neohlásil 
změnu v osobě člena dozorčí rady společnosti ve hlůtě 30 dnů ode zápisu této změny 
do obchodního rejstříku. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele RADIO BONTON, a.s., IČ: 60192682 se sídlem Wenzigova 4/1872, 
Praha 2, PSČ 120 00 o zápisu změny ve společnosti, spočívající ve změně člena 
dozorčí rady, kdy byl namísto paní Elisabeth Delpech zapsán pan Daniel Simon Boris 
Galinski. 

-  Rada vrací provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 
10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, na základě ţádosti podle § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši 15 000,- Kč, o který bylo uhrazeno 
víc, neţ činí sazba stanovená v sazebníku. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,9 
MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 25. května 2012 do 17:00 hodin, 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
 

-  Rada udělila fyzické osobě, Petrovi Horákovi, bytem, Purkyňova 25, Svitavy, PSČ 
568 02, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 12 
let; název (označení) programu: CMS TV; základní programová specifikace: převáţně 
zpravodajský a publicistický program s informacemi ze Svitav a okolí, původní tvorba 
vlastního studia a redakce; územní rozsah vysílání: Svitavsko a Litomyšlsko s 
vyuţitím volné datové kapacity ve vysílací síti 3 a některého z vysílačů Pardubice, 
Brno, Jeseník nebo jejich kombinace, případně ve vysílací síti 4; časový rozsah 
vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne 19. 
ledna 2012, č.j. 841, ve znění doplnění ze dne 29. února 2012, č.j. 2632, s tím, ţe se 
jedná o totoţný program CMS TV šířený prostřednictvím kabelových systémů na 
základě licence č.j. Ru/217/04 ze dne 24. listopadu 2004.  

-  Rada vydala společnosti KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem 
Semily - Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) 
a d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou licence č.j. Ru/80/02 ze dne19. března 2002, 
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spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v 
rozšíření vysílání o nový program: název (označení) programu: INFO – 
LANŠKROUNSKÝ KANÁL, časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, základní 
programová specifikace: Informační program sloţený z textových a vizuálních 
obrazových zpráv; územní rozsah vysílání: katastrální území 678929 Lanškroun – 
okres Ústí nad Orlicí a 743500 Rudoltice u Lanškrouna – okres Ústí nad Orlicí, dle 
podání č.j. 1260 doručeného dne 31.1.2012, č.j. 2366 doručeného dne 23.2.2012 a 
č.j. 2781 doručeného dne 7.3.2012. 

-  Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odňala 
provozovateli HUKU s. r. o. se sídlem Pernštejnská 7/319, 184 00 Praha-Dolní 
Chabry, identifikační číslo 28545800, licenci k provozování televizní vysílání 
programu ETHNIC TV prostřednictvím druţice, neboť provozovatel po zahájení 
vysílání nevysílal déle neţ 30 dnů v průběhu kalendářního roku. 

-  Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli TV LYRA s.r.o. /, IČ: 432 25 292, se 
sídlem Děčín 23, Popovická 32, PSČ 405 02, zanikla dne 15. března 2012 dle § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu 
R1 LYRA šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů udělené rozhodnutím č.j.: 
Ru/212/97 ze dne 21. října 1997, ve znění pozdějších změn dle ţádosti ze dne 14. 
března 2012, č.j.: 3218. O této skutečnosti vydala provozovateli osvědčení. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 
26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o technických 
překáţkách, které mu brání ve vysílání, podle § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 
231/2001 Sb., dle podání doručeného Radě dne 1. března 2012, č.j. 2636  

-  Rada vyzvala provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem 
Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení této výzvy specifikoval konkrétní časový údaj pro zajištění obnovení vysílání 
programu Telka.  

-  Rada zrušila podle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. registraci sp.zn. 
2010/941/Fia/E c, provozovateli převzatého vysílání E consulting s.r.o., IČ 25595393, 
sídlo Praha 3, Koněvova 2660, PSČ 130 83, na jeho ţádost, ke dni 31. března 2012, 
dle podání č.j. 3260 doručeného dne 16.3.2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a.s., IČ: 
00562262, se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci, č.j. 
Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím 
rozšíření o české televizní programy Metropol TV, POLAR a TV Pohoda, a 
oznámením, ţe programy vysílatelů, kteří vysílali na sdílených kmitočtech s 
programem Prima televize podle zaniklé licence, budou zařazovány do programové 
nabídky buď samostatně nebo (pokud stanoví příslušná licence) jako vysílání na 
sdílených kmitočtech s vysíláním jiných programů, v rozsahu dle podání doručeného 
Radě dne 12. března 2012, č.j. 3007. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, 
se sídlem Hovorany čp.45, PSČ 696 12, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.: 2006/164/zem/HCK, č.j. zem/2581/06 
ze dne 5. dubna 2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím 
rozšíření o programy televizní: a) české: Prima Family, Prima love, Prima COOL, 
Nova Cinema; b) zahraniční: BBC News, Eurosport 2, Film+, THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL a Travel Channel dle podání ze dne 8. března 2012, č.j.: 2847  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu ČT4 ze 
dne 27. ledna od 18:00 do 21:30 hodin. 

-  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 
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změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila 
provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem: Zengrova 2693/2, 615 00 Brno-
Ţidenice, na porušení povinnosti uchovávat v odvysílané podobě a v náleţité 
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po 
dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na písemnou 
výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu Brno TV ze dne 20. února 2012 
nezapůjčil tyto záznamy v náleţité technické kvalitě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů 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 Jana Voldřicha, IČ: 41941667, adresa: Duhová 1170, 383 01 
Prachatice, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe ve dnech 19. – 20. února 2012 neposkytoval divákům programu JVP 
TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Disney XD 
ze dne 1. prosince 2011 v čase 00:00 - 06:00 hodin.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 7. března 2012 - 21. března 2012: Česká televize/ČT2 - pořad 
Tankové bitvy, odvysílaný dne 6. března 2012 od 20:00 hodin na programu ČT2; 
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - reklamní spot na vodku Amundsen; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize - pořad České 30, vysílaný dne 8. března 2012 
od 20:00 hodin na programu Prima family; Česká televize/nekonkrétní program - 
špatný způsob informování o protestech v rámci Holešovské výzvy; CET 21 spol. s 
r.o./NOVA - reportáţ o nehodě belgického autobusu v pořadu Televizní noviny, 
vysílaném dne 14. března 2012 od 19:30 hodin na programu NOVA; FTV Prima, spol. 
s r.o./Prima COOL - pořad Cleveland Show, vysílaný dne 3. března 2012 od 8:00 
hodin na programu Prima COOL; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - pořad těţká 
dřina, vysílaný dne 15. března 2012 od 16:05 hodin na programu Prima COOL; 
Česká televize/ČT1 - pořad Otázka peněz, vysílaný dne 9. března 2012 od 23:05 
hodin na programu ČT1; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ o studentských 
protestech v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 29. února 2012 od 19:30 hodin 
na programu NOVA; Česká televize/ČT2 - pořad Večerníček, vysílaný dne 7. března 
2012 od 18:45 hodin na programu ČT2; CET 21 spol s r.o./NOVA - reklamní spot 
Clin; Česká televize/ČT24 - pořad Před 25 lety, vysílaný dne 13. března 2012 od 
17:45 hodin na programu ČT24; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na 
obcházení zákazu reklamy; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - 
pouţívání výrazu Česko; CET 21 spol. s r.o./NOVA - stíţnost na lokalizaci Brna do 
Čech; Česká televize/ČT24 - nekonkrétní stíţnost na nevhodný spot o smrti;Česká 
televize/ČT24 - nekonkrétní stíţnost na nevhodný spot o smrti; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima family - stíţnost na nevhodný výběr moderátora. 

-  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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, 
na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
dne 6. března 2012 odvysílal od 20:00 hodin na programu ČT2 pořad Tankové bitvy, 
který obsahoval vulgarismus „kurva“ (19:06, čas od začátku pořadu), čímţ porušil 
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
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taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost STOCK Plzeň-Boţkov s.r.o., IČ: 27904636, sídlem 
Palírenská, 32600 Plzeň-Boţkov, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, k objasnění tvrzení obsaţených v reklamním spotu 
Amundsen – křišťálově čistá vodka, vysílaném v premiéře dne 18. října 2011 od 14:41 
hodin na programu Prima COOL. 

-  Rada vydala 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.) dne 27. března 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 
KATRO SERVIS, spol. s r.o., sídlem Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, I. 
č.: 15043355, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a 
tak odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Disney 
Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka, sídlem Mánesova 1078/5, Praha 2, PSČ 
120 00, IČ: 28481143, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 7 
písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe neposkytuje 
divákům programu Disney Channel snadný, přímý a trvalý přístup k informacím o svých 
základních údajích a o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání 
je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu doručeným Radě dne 
8.3.2012 č.j. 7 As 95/2011-89, kterým byla kasační stíţnost proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 5. 5. 2011 č.j. 11 Ca 313/2009 – 51, kterým byla zamítnuta 
ţaloba provozovatele Česká televize na zrušení správního rozhodnutí Rady ze dne 6. 
10. 2009, sp. zn. : 2008/636/HOL/ČTV, č.j. loj/6850/09, jímţ mu byla udělena sankce ve 
výši 400 000,- Kč, neboť se odvysíláním pořadu (Ne)Snesitelná lehkost Stodolní dne 9. 
ledna 2008 od 9:50 hodin na programu ČT1 dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost 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, postoupena rozšířenému senátu Nejvyššího správního 
soudu. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením účastníka správního řízení CET 21 spol. s r. o. ve 
věci moţného porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Expozitura (4), podtitul Sedmý den na programu NOVA, 
doručeným dne 7.3.2012, č.j. 2789, a zamítá návrh účastníka správního řízení na 
zadání dalšího znaleckého posudku. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2012, 
č.j. 5 A 179/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 16.2.2010, sp. 
zn. 2009/1069/FOL/FTV, č.j. FOL/678/2010, jímţ byla provozovateli FTV Prima spol. s r. 
o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním reklamy Hemagel, uvedené 
provozovatelem jako označení sponzora (sponzor upoutávky, mutace 1), premiérově 
dne 7. června 2009 ve 12:52:58 hodin na programu Prima televize, která nebyla jako 
reklama ve vysílání rozeznatlená a oddělená. 
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-  Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 
února 2012, č.j. 5 A 179/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 
16.2.2010, sp. zn. 2009/1069/FOL/FTV, č.j. FOL/678/2010, jímţ byla provozovateli FTV 
Prima spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním reklamy 
Hemagel, uvedené provozovatelem jako označení sponzora (sponzor upoutávky, 
mutace 1), premiérově dne 7. června 2009 ve 12:52:58 hodin na programu Prima 
televize, která nebyla jako reklama ve vysílání rozeznatlená a oddělená. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro 
moţné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, odvysíláním označení sponzora 
Hemagel (sponzor upoutávky, mutace 1) s premiérou dne 7. června 2009 ve 12:52:58 
hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ 
odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 178/2010 – 42, 
kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. BUR/1396/2010, kterým byla 
provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 22. září 
2009 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad Zprávy TV Prima, 
resp. reportáţ o novém léku na lupénku, ve které je prezentován léčivý účinek 
kosmetického přípravku a zcela neobjektivně je o tomto přípravku informováno jako o 
léku, čímţ došlo k porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo 
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 98/2011 ze 
dne 22. 2. 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22. 
3. 2011, č. j. 8 A 247/2010 – 42, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. had/1656/2011, 
sp. zn. 2009/1241/had/CET o uloţení pokuty provozovateli CET 21 spol. s r. o. ve výši 
100 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) 
premiérově dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na programu Nova. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., 
sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, PSČ 110 00, IČ: 27168425, na upozornění č.j. 
DRD/812/2012, sp. zn. 2012/177/DRD/Čes, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Tábor 
padlých ţien dne 24. listopadu 2011 na programu CS Film. 

-  Rada se seznámila s odpovědí České obezitologické společnosti na ţádost o 
vyjádření, jakou roli při vzniku dětské obezity představuje vliv médií (reklamy, které 
oslovují dětské spotřebitele s nabídkou potravin a nápojů obsahujících vysoké procento 
tuků, solí a cukrů), či zda dominantní roli sehrávají nevhodné stravovací návyky, 
získané v rodině, genetická dispozice, či zda se jedná o kombinaci těchto faktorů. 

-  Rada se seznámila s odpovědí Českého telekomunikačního úřadu na ţádost o 
poskytnutí aktualizovaných dat o technických parametrech příjmu televizního vysílání.  

-  Rada se seznámila s dopisem předsedy vlády, RNDr. Petr Nečase, k vládnímu 
návrhu zákona o volbě prezidenta republiky. 

-  Rada se seznámila s obsahem studie PhDr. Milana Šmída Vysílání veřejné sluţby v 
zemích Evropské unie, jeho organizace a fungování. 

-  Rada se seznámila s analýzou mediální prezentace politických subjektů v hlavních 
zpravodajských relacích v roce 2011. 
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-  Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva kultury ČR k otázce moţného 
konfliktu regulace zvuku vysílaných reklamních spotů s autorskoprávní ochranou a k 
otázce, zda opatření pořadu audiopopisem je zásahem do autorskoprávní ochrany díla.  

 

 

AVMSnV 

 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Martina 
Duška/Televize BLIK do Evidence pod číslem 2012/202 a vydala poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
Seznam.cz, a. s./HUDEBNÍ TELEVIZE SEZNAM jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2012/239 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada se seznámila s reakcí a způsobem zjednání nápravy poskytovatele Seznam.cz 
a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000 v případě upozornění 
na porušení § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., ke kterému došlo neoznačením 
pořadu „VIDEO PROZENY.CZ“ v rámci příspěvku „Správné spotřebiče do vaší 
kuchyně!“, jako pořadu obsahujícím umístění produktu.  

-  Rada se seznámila se sdělením poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ: 26168685, sídlem 
Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, ve věci podání vysvětlení týkajícího se pořadu 
„Trápí vás povislé bříško? Víme, jak se ho zbavit!“, umístěného dne 13. října 2011 do 
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ. 

-  Rada se seznámila se sdělením poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ: 26168685, sídlem 
Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, ve věci podání vysvětlení týkajícího se pořadu 
„Podzimní proměna s Halens“ umístěný dne 29. září 2011 do audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání VIDEO PROZENY.CZ.  

 

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada se seznámila se sdělením občanského sdruţení Unicampus o. s. ve věci 
ţádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
ve věci stíţnosti na společnost BOIRON CZ, s. r. o., která je zadavatelem reklamy na 
homeopatický přípravek OSCILLOCOCCINUM, a Rada schválila odpověď občanskému 
sdruţení Unicampus o. s. 

-  Rada se seznámila se zprávou o výsledcích bilaterálního jednání s Evropskou komisí 
ve věci transpozice směrnice 2010/13/EU, PILOT č. 1885/11/INSO, v Bruselu dne 6. 
března 2012 

-  Rada zrušila termín zasedání 10 - 11. 7. 2012 a přesunula na termín 17. - 18. 7. 2012. 

 

 

 

V Praze dne 29. 3. 2012 

Milan Bouška 

místopředseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


