Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 3. 5. 2011

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání
projednala 56 bodů programu. Zaevidovala 8 nových poskytovatelů audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 87 poskytovatelů
těchto sluţeb). Vyhlásila 1 licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na
kmitočtové síti se čtyřmi soubory technických parametrů. Rada se seznámila s 14
stíţnostmi diváků a posluchačů, na jejichţ základě zahájila jedno správní řízení. Rada
na svém 8. zasedání neuloţila ţádnou pokutu. Podrobnější informace naleznete v
přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o., IČ: 49823311 se
sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1025, PSČ 293 01 souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Radio JIZERA 105,7 FM (licence Ru/173/99) spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Jičín 94,2 MHz / 200 W Rádia JIZERA 105,7 FM z původní adresy
U Stadionu souřadnice WGS 84: 15 21 50 / 50 26 20 na adresu Sv. Čecha 889
souřadnice WGS 84:15 21 47 / 50 26 12 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s. r.
o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j.
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů technických
parametrů Jesenice 107,2 MHz/25 W a Průhonice 104,2 MHz/25W, dne 3. května 2011
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubory technických parametrů Jesenice 107,2
MHz/25 W (vysíláním zásobeno 500 obyvatel) a Průhonice 104,2 MHz/25W (vysíláním
zásobeno 1000 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohli být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila
provozovateli Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba,
Stavební 992/1, PSČ 708 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to přidělením souborů technických parametrů Jesenice 107,2 MHz/25 W a
Průhonice 104,2 MHz/25W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s. r.
o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j.
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických
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parametrů Nový Jičín 92,0 MHz/25 W, dne 3. května 2011 toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila soubor technických parametrů Nový Jičín 92,0 MHz/25 W (vysíláním
zásobeno 26000 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila
provozovateli Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba,
Stavební 992/1, PSČ 708 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Nový Jičín 92,0 MHz/25 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio, s. r.
o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j.
koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických
parametrů Strakonice 87,6 MHz/50 W, dne 3. května 2011 toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila soubor technických parametrů Strakonice 87,6 MHz/50 W (vysíláním
zásobeno 30000 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila
provozovateli Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba,
Stavební 992/1, PSČ 708 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Strakonice 87,6 MHz/50 W.
- Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: IČ: 26765586 se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz
/ 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada udělila provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Křemencova
4, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Impuls
(licence č. 013/98, č.j. Ru/194/98 ze dne 9 června 1998), spočívající ve změně podle §
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to v úpravě celkového podílu mluveného
slova za 24 hodin ze současné hodnoty 25-28% v průběhu celodenního vysílání na 2025% v průběhu celodenního vysílání.
- Rada zastavila s provozovatelem Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, správní řízení podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů
Praha - Chodov 107,9 MHz/100 W. Důvodem pro zastavení řízení je podle § 65 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. skutečnost, ţe provozovatel vzal svou ţádost zpět v
celém rozsahu.
- Rada zastavila s provozovatelem Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, správní řízení v části předmětu řízení
sp. zn. 2009/1129/dol/ROU. Zúţení předmětu ţádosti podle § 45 odst. 4 zákona č.
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500/2004 Sb. spočívá ve vyjmutí následujících souborů technických parametrů z
předmětu řízení - 9 Kříţů 94,2 MHz/50 W, Divišov 96,4 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50
W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, Lhotka 94,1 MHz/50
W, Rousínov 91,6 MHz/50 W, Velká Bíteš 101,1 MHz/50 W.
- Rada zastavila s provozovatelem Route Radio, s. r. o., IČ 278 52 474, se sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, správní řízení v části předmětu řízení
sp. zn. 2009/1130/dol/ROU. Zúţení předmětu ţádosti podle § 45 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb. spočívá ve vyjmutí následujících souborů technických parametrů z
předmětu řízení - Blučina 94,2 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W, Dolní Kralovice 96,4
MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Hulice 91,7 MHz/50 W, Humpolec-východ 91,7
MHz/50 W, Jiřice 91,7 MHz/50 W, Kařez-silo 97,1 MHz/50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz/50
W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Měřín 94,7 MHz/50 W, Mýto 92,0 MHz/50 W, Nýřany 100,5
MHz/50 W, Přimda 91,9 MHz/100 W, Psáře-exit 92,3 MHz/50 W, Rokycany 105,1
MHz/50 W, Speřice 98,6 MHz/50 W, Troubsko 95,9 MHz/50 W a Velké Meziříčí 105,0
MHz/100 W.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Praha – Chodov 107,9
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9
MHz/50 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 29. července 2011 do 17.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami sponzorských vzkazů ze dne 6. a 12. dubna 2011 ve
vysílání provozovatelů EVROPA 2 spol. s. r. o., LONDA, spol. s r. o., Rádio Bohemia,
spol. s r. o., MEDIA BOHEMIA a. s., Praţské inforádio, s. r. o., JUKE BOX, spol. s r. o.,
HAMCO s. r. o., RADIO IBUR, s. r. o. a AZ Media a. s.
- Rada upozornila provozovatele HAMCO s. r. o., IČ: 47668962, se sídlem Blaţejské
náměstí 97/7, Olomouc, PSČ 779 00, dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
porušení ustanovení § 53 odst. 6, zákona č. 231/2001 Sb. v platném znění, které
zakazuje sponzorovat zpravodajské a politicko-publicistické pořady. Porušení spočívá v
zařazení sponzorského vzkazu k dopravnímu zpravodajství ve vysílání programu Rádio
Haná, dne 12. dubna v ranním vysílacím bloku po 8. hodině, přičemţ výjimka
umoţňující takové sponzorování servisních informací není od 1. června 2010 jiţ platná.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 7 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače na Český rozhlas ohledně porušení
plurality názorů a s reakcí Českého rozhlasu na postoupení stíţnosti.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze
dne 24. února 2011, kterým byly zamítnuty kasační stíţnosti Rady a provozovatele
Route Radio, s. r. o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2010, č. j. 9
A 10/2010 – 80, kterým zrušil pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí Rady ze dne 3. 11.
2009, sp. zn. 2009/1021/DOL/ROU, ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. 2009/1022/DOL/ROU, a
ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. 2009/1130/dol/ROU, jimiţ byl společnosti Route Radio s. r.
o. udělen souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, udělené na základě
rozhodnutí č. j. koz/516/09, sp. zn. 2008/934/zab, se souborem technických parametrů
Jihlava – Rudný 99,4 MHz/800 W.

AVMSnV
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Československá filmová společnost, s. r. o./www.csfilm.cz do Evidence pod číslem
2011/273 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.

3

- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Evu
Stejskalovou/www.regionalnitelevize.cz do Evidence pod číslem 2011/351 a vydala
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Czech Republic & Slovakia (www.hbogo.cz,
www.hbogo.sk) do Evidence pod číslem 2011/376 a vydala poskytovateli potvrzení o
zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Hungary (www.hbogo.hu) do Evidence pod
číslem 2011/377 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Croatia (www.hbogo.hr) do Evidence pod
číslem 2011/378 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Slovenia (www.hbogo.si) do Evidence pod
číslem 2011/352 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Bosnia Herzegovina (www.hbogo.ba) do
Evidence pod číslem 2011/353 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání HBO
Česká republika, spol. s r. o. / HBO GO Serbia (www.hbogo.rs) do Evidence pod číslem
2011/354 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli
Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 41693311, se sídlem Kříţeneckého nám. 322,
Praha 5, souhlas se změnou některých skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j.
mal/1753/08, spis.zn. 2008/153/řeh/BAR, spočívající ve změně výše základního kapitálu
(navýšení o 100 000 000,- Kč na 897 400 000,- Kč, v rozsahu dle ţádosti ze dne 14.
dubna 2011, č.j. 3343.
- 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 18. dubna 2011, č.j. 3437, k datu 22. dubna 2011,
licence č.j. Ru/205/05//2826, ze dne 12. října 2005, k provozování televizního vysílání
programu Film Box šířeného prostřednictvím 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 18. dubna 2011, č.j. 3437, ţe vysílání programu Film Box pro Českou republiku
bude pokračovat na základě licence udělené ve Velké Británii.
- 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 5. dubna 2011, č.j. 3036 (ve znění ze dne 18. dubna
2011, č.j. 3438), k datu 8. dubna 2011, licence č.j. fia/6189/08, spis. zn.:
2008/1157/FIA/HEL, ze dne 12. září 2008, k provozování televizního vysílání programu
FILMBOX FAMILY šířeného prostřednictvím 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 5. dubna 2011, č.j. 3036 (ve znění ze dne 18. dubna 2011, č.j. 3438), ţe vysílání
programu FILMBOX FAMILY pro Českou republiku bude pokračovat na základě licence
udělené ve Velké Británii.
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- 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 18. dubna 2011, č.j. 3436, k datu 22. dubna 2011,
licence č.j. Ru/268/05 ze dne 4. ledna 2006, k provozování televizního vysílání
programu FILMBOX EXTRA 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 18. dubna 2011, č.j. 3436, ţe vysílání programu FILMBOX EXTRA pro Českou
republiku bude pokračovat na základě licence udělené ve Velké Británii.
- Rada vydala společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Na Strţi
65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j. zem/2059/2010, spis. zn.:
2010/513/zem/MTV, ze dne 22. června 2010, spočívající v rozšíření výčtů států, na
jejichţ území má být vysílání programu VIVA Hungary zcela nebo převáţně směřováno,
o státy: Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Ukrajina (program je určen maďarsky mluvícím
komunitám), v rozsahu ţádosti ze dne 18. dubna 2011, č.j. 3397.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovinska, na jehoţ
území je televizní vysílání programu VIVA Hungary, provozovatele MTV NETWORKS s.
r. o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. zem/2059/2010, spis. zn.: 2010/513/zem/MTV, ze dne 22. června 2010;
doba platnosti licence do 28. června 2022; označení (název) programu: VIVA Hungary;
základní programová specifikace: hudebně zábavný televizní program zaměřený na
americkou a celosvětovou hudební produkci a obsahující americké zábavné pořady;
hlavní jazyk televizního vysílání: maďarština.
- Rada vydala provozovateli FIBERA s. r. o., IČ 28509463, sídlo Třinec, Lyţbice, Nám
Svobody 526, PSČ 739 61, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas
ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn. 2010/628/sve/FIB, č.j.
sve/3259/10, ze dne 7.10.2010, spočívající v navýšení základního kapitálu, dle podání
č.j. 3305.
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele FIBERA s. r. o., IČ 28509463, sídlo Třinec, Lyţbice, Nám Svobody 526,
PSČ 739 61 (licence sp. zn. 2010/628/sve/FIB, č.j. sve/3259/10, ze dne 7.10.2010), o
změně sídla, dle podání č.j. 3305.
- Rada upozornila provozovatele FIBERA s. r. o., IČ 28509463, sídlo Třinec, Lyţbice,
Nám Svobody 526, PSČ 739 61 (licence sp. zn. 2010/628/sve/FIB, č.j. sve/3259/10, ze
dne 7.10.2010), podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., neboť neoznámil změnu v osobách jednatelů do 30 dnů ode
dne zápisu změny v obchodním rejstříku (podání č.j. 3305) a stanovuje lhůtu k nápravě
15 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s. r. o., IČ: 255 19 051, se
sídlem Brno, Líšeň, Štefáčkova 2384/7, PSČ 628 00, (licence č.j.: Ru/114/02/1571, ze
dne 30. dubna 2002; registrace č.j.: Rg/29/98 ze dne 20. května 1998) o změně v
osobách jednatelů statutárního orgánu, změně sídla společnosti a o změně v názvu
(obchodní firmy) provozovatele dle § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v
rozsahu podání ze dne 12. dubna 2011, č.j. 3293.
- Rada upozornila provozovatele TKW, s. r. o., IČ: 255 19 051, se sídlem Brno, Líšeň,
Štefáčkova 2384/7, PSČ 628 00, (licence č.j.: Ru/114/02/1571, ze dne 30. dubna 2002
a registrace č.j.: Rg/29/98 ze dne 20. května 1998) podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
ţe Radě nepředloţil doklady o změnách, které se zapisují do obchodního rejstříku v
zákonem stanovené lhůtě a dále na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe Radě oznámil změnu ostatních skutečností uvedených v
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přihlášce k registraci po lhůtě stanovené zákonem, a stanovuje mu lhůtu k nápravě do
15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s dopisem provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. ze dne 19.
dubna 2011 adresovaným Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, zaslaným
Radě na vědomí dne 22. dubna 2011, č.j. 3569, který se týká problematiky stanovení
data dokončení přechodu zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání.
- Rada vydala společnosti TPMC s. r. o., IČ 26341131, se sídlem Zahradní 173/2,
Plzeň, PSČ 326 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j. zem/693/08, spis. zn.:
2008/29/zem/TPM, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně 1) označení názvu
programu na STIL a 2) licenčních podmínek, a to a) programové skladby a vysílacího
schématu s tím, ţe nově do programové skladby zařazované interaktivní formáty budou
naplňovat definiční znaky přímé nabídky k prodeji, t.j. budou teleshoppingem, a b) o
rozšíření vysílání prostřednictvím druţice se stanovením výčtu států, na jejichţ území je
vysílání programu STIL směrováno: Česká republika, Slovenská republika, a hlavního
jazyka vysílání: t.j. českého jazyka, v rozsahu ţádosti ze dne 12. dubna 2011, č.j. 3280,
ve znění upřesnění ze dne 27. dubna 2011, č.j. 3659.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenské
republiky, na jejíţ území je televizní vysílání programu STIL, provozovatele TPMC s. r.
o., IČ 26341131, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. zem/693/08, spis. zn.: 2008/29/zem/TPM, ze dne 22. ledna 2008; doba
platnosti licence do 4.2.2020; označení (název) programu: STIL; základní programová
specifikace: teleshoppingový program určený všem věkovým skupinám televizních
diváků; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština.
- Rada se obrací na Český telekomunikační úřad se ţádostí o zaslání aktuálních
informací a případného vyjádření, zda nabylo předmětné rozhodnutí ČTÚ, č.j. 39
160/2009-606/XVI.vyř. ze dne 29. dubna 2010, právní moci.
- Rada vyrozumí o zaslání ţádosti ČTÚ společnost REGIO MEDIA, a. s., ve věci jejího
podnětu, a dále společnost Czech Digital Group, a. s.
- Rada se seznámila s analýzou epizod z kriminálního seriálu Ochrana svědků
odvysílaných na programu Prima televize v období od 28. března do 3. dubna 2011
vţdy od 14.45 hodin, epizod ze seriálu Vraţedná čísla odvysílaných na programu Nova
v období od 28. března do 3. dubna 2011 vţdy od 13.35 hodin a ze seriálu Beze stopy
odvysílaných na programu Nova v období od 28. března do 3. dubna 2011 vţdy od
16.05 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 změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele TESAS MEDIC, spol. s r. o., IČ: 00670146, se sídlem Zelenohorská 403,
335 01 Nepomuk, na porušení licenčních podmínek licence opravňující k televiznímu
vysílání programu NIKA – TV prostřednictvím kabelových systémů č. j. Ru/282/02/3111
vydané dne 3. prosince 2002, ve znění jejích pozdějších změn (sp. zn.
2010/840/HRU/TES, č.j. hru/3299/2010), kterého se dopustil tím, ţe do vysílání
programu NIKA – TV ve dnech 25.– 28. března 2011 nebyl v 10:00, 13:00, 17:00 a
22:00 hodin zařazen amatérský videozáznam o aktuálním dění ve městě. Vysílání
tohoto videozáznamu je součástí programových podmínek licence. Rada stanovuje
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 TESAS MEDIC, spol. s r. o., IČ: 00670146, se sídlem Zelenohorská 403,
335 01 Nepomuk, na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe ve dnech 25. – 28. března 2011 neposkytoval divákům programu NIKA
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– 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 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu A je to! Peníze!, vysílaného 27.3.2011 v 10:11
hodin na programu MINIMAX provozovatele Chello Central Europe s. r. o., a neshledala
ţádné porušení zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období březen 2011, která pokrývala úseky
těchto programů v těchto časech: Barrandov Televizní Studio a. s./Televize Barrandov
15.3.2011 16:00-20:00, 16.3.2011 07:00-10:00 a 16:00-20:00, 17.3.2011 07:00-10:00 a
16:00-20:00, 18.3.2011 16:00-20:00, 19.3.2011 07:00-10:00, 21.3.2011 16:00-20:00,
23.3.2011 16:00-20:00, 24.3.2011 10:00-20:00; HBO Česká republika, spol. s. r.
o./Cinemax 16.3.2011 12:00-22:00, 17.3.2011 12:00-22:00; FTV Prima, spol. s r.
o./Prima Love 16.3.2011 00:00-23:59; HBO Česká republika, spol. s.r.o/Cinemax 2
18.3.2011 12:00-22:00; HBO Česká republika, spol. s. r. o./HBO Comedy 19.3.2011
12:00-22:00; CET 21 spol. s r. o./Nova 19.3.2011 07:00-12:00 a 23.3.2011 16:00-22:00;
Česká televize/ČT1 19.3.2011 06:00-12:00 a 20.3.2011 06:00-12:00; CET 21 spol. s r.
o./Nova Sport 20.3.2011 10:00-20:00; HBO Česká republika, spol. s. r. o./HBO 2
21.3.2011 12:00-22:00; TOTALPRESS, s. r. o./Public 21.3.2011 16:00-20:00; Disney
Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney Chanell 22.3.2011 12:00-16:00;
Česká televize/ČT4-sport 26.3.2011 10:00-21:00; FTV Prima, spol. s r. o./Prima Cool
26.3.2011 00:00-10:00.
- 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., sídlem Kříţeneckého náměstí 322, 152
00 Praha 5, IČ: 41693311, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe dne 21.3.2011 odvysílal od 17:55 hodin na programu
Televize Barrandov pořad Cyranův ostrov (16), který obsahoval vulgarismy "nezkurvil"
(2:57), "v prdeli" (3:10 a 3:22), "posraný" (5:17), "prdel" (8:03), "velkejm kozám"
(18:40)", 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; 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 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., sídlem Kříţeneckého náměstí 322, 152
00 Praha 5, IČ: 41693311, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe dne 24.3.2011 odvysílal od 17:50 hodin na programu
Televize Barrandov pořad Cyranův ostrov (19), který obsahoval vulgarismy "v prdeli"
(6:55), "hovno" (7:20), "vysral" (7:50), "na prdel" (18:53), 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; 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 se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 13. dubna 2011 - 26. dubna 2011: FTV Prima spol. s r. o./Prima
televize - reportáţe týkající se revizorů v praţské hromadné dopravě, vysílané ve dnech
23. března 2011 od 18:55 v pořadu Zprávy TV Prima na programu Prima televize, 24.
března 2011 od 17:40 v pořadu Minuty regionu na programu prima televize, 24. března
2011 od 18:55 v pořadu Zprávy TV Prima na programu Prima televize, 26. března 2011
od 18:55 v pořadu Zprávy TV Prima na programu Prima televize, 27. března 2011 od
18:55 v pořadu Zprávy TV Prima na programu Prima televize, 28. března 2011 od 18:55
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v pořadu Zprávy TV Prima na programu Prima televize; Česká televize/ČT2 - pořad Den
České filharmonie, vysílaný dne 9. dubna od 20:00 hodin na programu ČT2; Česká
televize/ČT1 - pořad Zázraky přírody, vysílaný dne 19. března 2011 od 20:00 hodin na
programu ČT1; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na nízkou
frekvenci výstupů zástupců strany ČSSD v médiích; RTA JIŢNÍ ČECHY, s. r. o./RTA
JIŢNÍ ČECHY - kopie pokračující korespondence mezi stěţovatelem a provozovatelem
programu RTA JIŢNÍ ČECHY; Česká televize/ČT 4 Sport - pořad AC Sparta Praha - SK
Slavia Praha, vysílaný dne 11. dubna 2011 od 20:00 hodin na programu ČT 4 Sport;
Česká televize/ČT 4 Sport - stíţnost na anglické popisky při přenosu hokejového
zápasu Česko - Rusko dne 23. dubna 2011 od 13:50 hodin na programu ČT 4 Sport;
TOTALPRESS, s.r.o/ PUBLIC TV - pořad Sexy výhra, vysílaný dne 24. dubna 2011 od
23:00 hodin na programu PUBLIC TV; Stanice O, a. s./O (Óčko) - klip Jebe od zpěváka
jménem Rytmus; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na faktickou
nesprávnost názvu sýru PRESIDENT KAREL IV. v reklamě.
- 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 FTV
Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáţe Konflikty
mezi revizory a pasaţéry, dne 23. března 2011 od 18:55 hodin na programu Prima
televize. Při zpracování reportáţe nebylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, jelikoţ
reportér značně předpojatě prezentoval svůj pohled na pojednávanou problematiku. Bez
opory ve faktech byl prezentován značně negativní postoj vůči revizorům Dopravního
podniku hl.m. Praha. Reportáţ se jednostranně zaměřila na údajné bezdůvodné útoky
revizorů na cestující, přičemţ byly zcela opomenuty podstatné souvislosti, zejména fakt,
ţe revizoři v mnohých případech čelí agresivitě ze strany pasaţérů. Stejně tak bylo
tvůrci reportáţe ignorováno písemné vyjádření Dopravního podniku. V reportáţi
zpravodajského charakteru byly uţity hodnotící soudy, které byly divákovi podsouvány
jakoţto závěry, a tím vyznění reportáţe bylo značně subjektivní („úderná síla praţského
dopravního podniku na vymáhání pokut - revizoři“, „jak dlouho budou revizoři bít
bezbranné lidi“, „kamerový záznam jasně dokazuje“).
- 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 3. května
2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, se
sídlem Kavčí Hory, Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive
reportáţe Vykradači aut, dne 12. července 2010 od 21:35 hodin na programu ČT1, ve
které vystupoval dramaturg a moderátor pořadu Marek Wollner jako aktér reportáţe
coby okradený občan, který zde prezentoval své osobní názory a obvinění policie z
nečinnosti ("....vůbec se nenamáhá šetřením, pátráním, odhalováním") bez zřetelných
důkazů. Pro diváka zde dochází k těţko rozlišitelnému mísení názorů poškozeného
občana, jehoţ postoje jsou pochopitelně emocionálně ovlivněné, a vyjádření
dramaturga a moderátora pořadu, jehoţ diváci vnímají jako autoritu a od něhoţ
očekávají profesionální odstup. Tyto dvě informační úrovně se značnou měrou v pořadu
překrývají a splývají, čímţ se provozovatel dopustil porušení povinnosti poskytovat
objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
- 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

8

dalších zákonů (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, na
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Reportéři ČT, respektive reportáţe Vykradači aut, dne 12. července 2010 od 21:35
hodin na programu ČT1, ve které vystupoval dramaturg a moderátor pořadu Marek
Wollner jako aktér reportáţe coby okradený občan, který zde prezentoval své osobní
názory a obvinění policie z nečinnosti ("....vůbec se nenamáhá šetřením, pátráním,
odhalováním") bez zřetelných důkazů. Pro diváka zde dochází k těţko rozlišitelnému
mísení názorů poškozeného občana, jehoţ postoje jsou pochopitelně emocionálně
ovlivněné, a vyjádření dramaturga a moderátora pořadu, jehoţ diváci vnímají jako
autoritu a od něhoţ očekávají profesionální odstup. Tyto dvě informační úrovně se
značnou měrou v pořadu překrývají a splývají, čímţ se provozovatel dopustil porušení
povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- 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 dne 3.
května 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
vedené pro porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 20. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova odvysílal film
Dědictví aneb Kurvahošigutntág, s plánovaným časovým úsekem vysílání od 20:00
hodin do 22:45 hodin, jehoţ vysílání bylo přerušeno celkem čtyřmi reklamními bloky,
přičemţ ve 30 minutovém úseku od 21:00 hodin do 21:30 hodin z celkového
plánovaného časového úseku vysílání filmu (od 20:00 hodin) bylo vysílání přerušeno
dvěma reklamními bloky (ve 21:00:05 hodin a ve 21:20:26 hodin), a tím porušil
povinnost nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a
zpravodajských pořadů reklamou nebo teleshoppingovými šoty více neţ jednou za
kaţdý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího upozornění dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 ost. 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 CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, ţe dne 20. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova odvysílal film
Dědictví aneb Kurvahošigutntág, s plánovaným časovým úsekem vysílání od 20:00
hodin do 22:45 hodin, jehoţ vysílání bylo přerušeno celkem čtyřmi reklamními bloky,
přičemţ ve 30 minutovém úseku od 21:00 hodin do 21:30 hodin z celkového
plánovaného časového úseku vysílání filmu (od 20:00 hodin) bylo vysílání přerušeno
dvěma reklamními bloky (ve 21:00:05 hodin a ve 21:20:26 hodin), a tím porušil
povinnost nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a
zpravodajských pořadů reklamou nebo teleshoppingovými šoty více neţ jednou za
kaţdý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- 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 dne 3.
května 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
vedené pro porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 6. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova odvysílal film
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Růţový panter, s plánovaným časovým úsekem vysílání od 20:00 hodin do 22:45 hodin,
jehoţ vysílání bylo přerušeno celkem čtyřmi reklamními bloky, přičemţ ve 30
minutovém úseku od 20:30 hodin do 21:00 hodin z celkového plánovaného časového
úseku vysílání filmu (od 20:00 hodin) bylo vysílání přerušeno dvěma reklamními bloky
(ve 20:30:28 hodin a ve 20:51:28 hodin), a tím porušil povinnost nepřerušovat vysílání
filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů
reklamou nebo teleshoppingovými šoty více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový
úsek v trvání alespoň 30 minut, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
upozornění dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 ost. 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 CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, ţe dne 6. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova odvysílal film
Růţový panter, s plánovaným časovým úsekem vysílání od 20:00 hodin do 22:45 hodin,
jehoţ vysílání bylo přerušeno celkem čtyřmi reklamními bloky, přičemţ ve 30
minutovém úseku od 20:30 hodin do 21:00 hodin z celkového plánovaného časového
úseku vysílání filmu (od 20:00 hodin) bylo vysílání přerušeno dvěma reklamními bloky
(ve 20:30:28 hodin a ve 20:51:28 hodin), a tím porušil povinnost nepřerušovat vysílání
filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů
reklamou nebo teleshoppingovými šoty více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový
úsek v trvání alespoň 30 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení
tohoto upozornění.
- 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 3. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s. r.
o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, správní
řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Příběhy bez scénáře s premiérou vysílání dne 1. září 2010 od
21.55 hodin na programu Nova a reprízou dne 4. září 2010 od 16:45 hodin na programu
Nova se mohl 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, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení předmětného správního řízení.
- Rada na základě ustanovení § 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vydala dne 3. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se
zadavatelem reklamy, společností Bioline Products s. r. o., IČ: 28253060 sídlo:
Poděbradská 547/111, Praha 14, správní řízení vedené pro moţné porušení 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Enterosgel,
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010 v 09:21:52 hodin na programu Televize
Barrandov a dále vysílané ve 28 reprízách do 30. dubna 2010 na programu Televize
Barrandov, dle přehledu uvedeného v příloze, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada na základě ustanovení § 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vydala dne 3. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se
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zpracovatelem reklamy, společností ALL IN AGENCY, spol. s r. o., IČ: 43874827 sídlem
Heleny Malířové 2, Praha 6, správní řízení vedené pro moţné porušení 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Enterosgel,
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010 v 09:21:52 hodin na programu Televize
Barrandov a dále vysílané ve 28 reprízách do 30. dubna 2010 na programu Televize
Barrandov, dle přehledu uvedeného v příloze, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada na základě ustanovení § 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vydala dne 3. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se
zadavatelem reklamy, společností Bioline Products s. r. o., IČ: 28253060 sídlo:
Poděbradská 547/111, Praha 14, správní řízení vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním reklamy
Enterosgel, premiérově dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na programu Televize
Barrandov a následně ve 28 reprízách do 30. dubna 2010 na programu Televize
Barrandov, dle přehledu uvedeného v příloze, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada na základě ustanovení § 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 platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vydala dne 3. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se
zpracovatelem reklamy, společností ALL IN AGENCY, spol. s r. o., IČ: 43874827 sídlem
Heleny Malířové 2, Praha 6, správní řízení vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Enterosgel
premiérově dne 3. dubna 2010 v 09:21:52 hodin na programu Televize Barrandov a
následně ve 28 reprízách do 30. dubna 2010 na programu Televize Barrandov, dle
přehledu uvedeného v příloze, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl
důvod pro vedení řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 3. května 2011 toto usnesení:
Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení zahájené z moci úřední, vedené
pro moţné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím,
ţe dne 16. srpna 2010 na programu Prima televize porušil povinnost při zařazení
reklamních bloků do filmu Rosamunde Pilcher: Září (1/2), který měl plánované vysílání
od 21:15 do 23:10 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
pro vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2011,
č.j. 6 A 158/2010-53, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 16. 2. 2010, č.j.
FOL/679/2010, sp. zn. 2009/1070/FOL/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima spol.
s r. o. uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy LIGHTHOUSE GROUP
(sponzor pořadu, mutace 3), s premiérou dne 13. července 2009 ve 21:19:00 hodin na
programu Prima televize, která nebyla ve vysílání řádně oddělena a jako reklama
nebyla ve vysílání rozeznatelná.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.
února 2011, č.j. 6 A 158/2010-53, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 16.
2. 2010, č.j. FOL/679/2010, sp. zn. 2009/1070/FOL/FTV, kterým byla provozovateli FTV
Prima spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
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zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy LIGHTHOUSE
GROUP (sponzor pořadu, mutace 3), s premiérou dne 13. července 2009 ve 21:19:00
hodin na programu Prima televize, která nebyla ve vysílání řádně oddělena a jako
reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011,
č.j. 8 As 54/2010- 85, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze č. j. 6Ca 257/2009 - 41, ze dne 28. ledna 2010, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. 2009/110/HOL/CET, č.j.
hol/4507/09, jímţ byla udělena pokuta ve výši 50 000,- Kč provozovateli CET 21 spol. s
r. o. za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
premiérovým odvysíláním reklamy RIMMEL, produkt Volume Flash Mousse (sponzor
pořadu, mutace 1) dne 6. 9. 2008 v 8:50:56 hodin na programu Nova, která nebyla ve
vysílání řádně oddělena a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. dubna 2011,
č.j. 8 As 18/2011-76, jímţ bylo přerušeno řízení o kasační stíţnosti Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uloţení pokuty
provozovateli CET 21 spol. s r. o. za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace, kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Chyba v silničním zákoně dne 12. srpna 2005
od 19:30 hodin na programu Nova, jelikoţ reportáţ vycházela pouze z jednostranné
kritiky řidičů tramvají, přičemţ divákovi nebyla předmětná problematika dostatečně
objasněna a divák si tak nemohl svobodně vytvořit názor.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2011,
č.j. 10A 43/2011, jímţ byla odmítnuta ţaloba na zrušení upozornění ze dne 2.11.2010,
sp.zn. 2008/869/FOL/FTV, č.j.LOJ/4028/2010, jímţ byl provozovatel FTV Prima spol. s
r. o. upozorněn na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení
sponzora Radio Kiss, sponzor pořadu, mutace 28, odvysílaném v premiéře dne 26.
února 2008 v 21:19:36 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor.
- Rada se seznámila s reakcí Nejvyššího správní soudu ze dne 13. dubna 2011, č.j. S
105/2011-4 na stíţnost Rady na postup senátu 8 As ve věci vedené pod č.j. 8 As
52/2010-60.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 208/2010-64-79
ze dne 17. března 2011, kterým byla zamítnuta ţaloba FTV Prima, spol. s r. o. proti
rozhodnutí Rady spis.zn. 2007/323/dzu/FTV, zn. sot/2046/2010 ze dne 22. června 2010,
kterým byla účastníku řízení uloţena pokuta ve výši 3 000 000 Kč za porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
dne 23. ledna 2007 v čase od 21:15 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad
Top 10 obsahující reportáţ o skupině Jackass Praha včetně jejího uvedení
moderátorkou ze studia, avízovanou názvem „Děti moderní doby“ (dále jen „reportáţ“),
která obsahovala záběry prezentující zejména hazard s vlastním zdravím a ţivotem
(např. sjíţdění z kopce v nákupním vozíku, přebíhání kolejiště v metru, zapálení ohněm
jednoho z členů skupiny), ohroţování zdraví jiných osob (sjíţdění eskalátorů na
bobech), chuligánství (házení táců ze zbytky jídla na obsluhu rychlého občerstvení),
vědomé sebepoškozování, jako docela dobrý způsob, jak zahnat nudu (zapálení
jednoho ze členů skupiny), zdůraznění, ţe takovou zábavou se dají vydělat nemalé
peníze. Reportáţ svým obsahem mohla působit inspirativně a návodně na dětské a
mladistvé diváky zejména teenagerovského věku, čímţ mohla ohrozit jejich fyzický,
psychický a mravní vývoj.
- Rada se seznámila se zamítavou odpovědí Asociace televizních organizací ze dne
27. dubna 2011 k ţádosti Rady o poskytnutí dat týkajících se sledovanosti.
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V Praze dne 5. 5. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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