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Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 17. 4. 2012  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání 
projednala 61 bodů programu. Seznámila se s 33 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala tři upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení čtyř 
správních řízení. Rozhodla dále o zahájení 16 správních řízení z moci úřední a 
vydala devět upozornění na porušení zákona (mimo divácké stíţnosti). Rada na svém 
8. zasedání uloţila jednu pokutu provozovateli CABTEL mont Zlín za za porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada se seznámila s výrokem Ústavního soudu, který s konečnou platností potvrdil 
pokutu ve výši 3 000 000,- Kč udělenou Radou provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. 
za odvysílání pořadu Top 10, respektive reportáţe o skupině Jackass Praha na 
programu Prima televize. Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň 
Doubravka 94,9 MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 21. června 2012 do 
17:00 hodin. 

Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání programu VH1 šířeného 
prostřednictvím druţice společnosti MTV NETWORKS s.r.o., a dále udělila Route 
Radio s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů, 
které tvoří kmitočtová síť 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 pro program Rádio 
Dálnice na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla.  

Zaevidovala čtyři nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 102 zapsaných těchto sluţeb). 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila Route Radio s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť 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 
pro program Rádio Dálnice na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla.  

-   Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s 
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností 
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Příbram 102,6 MHz / 
100 W, toto rozhodnutí: Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 
586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99) spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení 
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kmitočtu Příbram 102,6 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s 
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 
530, se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO JIHLAVA (licence sp. zn. 2008/147/zab), a to o zvýšení výkonu vysílače Jihlava 
– Hosov 101,1 MHz / 250 W na 501 W, toto rozhodnutí: Rada neudělila provozovateli 
NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, 
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů pro program RÁDIO JIHLAVA (licence 
sp. zn. 2008/147/zab), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače Jihlava – Hosov 101,1 
MHz / 250 W na 501 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního 
úřadu. 

-  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 MEDIA BOHEMIA 
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY (licence č.j.: 
Ru/97/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Varnsdorf 105,0 MHz / 200 W, toto 
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v 
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/97/01) spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště Varnsdorf 105,0 MHz / 200 W souřadnice stanoviště WGS 84 
(LON, LAT) 14E3814 / 50N5504 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 14E3812 / 
50N5523.  

-  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 COUNTRY RADIO 
s.r.o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 200 W, toto 
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 
200 W (vysíláním zásobeno 40 190 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 COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 
2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických 
parametrů Chomutov 100,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 24 48 / 50 27 43. 

-  Rada sděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 45270881 se sídlem 
Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10, ţe dle výsledku koordinace kmitočtu Most 
2 102,6 MHz / 100 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním provedeným 
Českým telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor natolik kvalitní a významný 
(vysíláním zásobeno 76 504 obyvatel), ţe je způsobilý být předmětem samostatného 
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licenčního řízení. Proto současně ţádá vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho 
podání i nadále povaţovat za ţádost o změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. V opačném případě bude Rada podání povaţovat za podnět k vyhlášení 
licenčního řízení a správní řízení vedené o změnu územního rozsahu vysílání zastaví. 

-  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, MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŢNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Strakonice 104,8 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Strakonice 104,8 MHz / 100 W (vysíláním 
zásobeno 27 080 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK 
JIŢNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Strakonice město I 104,8 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 54 40 / 49 15 23. 

-   Rada udělila provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Karla 
Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Expres 
radio (licence č. Ru/137/01 ze dne 12. června 2001), dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně v úpravě vysílacího 
schématu v pátek. V pátek bude přesunut zpravodajský vstup v čase 15:00-16:00 hodin 
(místo 17:00-18:00 hodin) a v čase 17:00 aţ 24:00 hodin bude zařazeno vysílání 
relaxačního charakteru, zaměřené na páteční hudební speciály. Ostatní licenční 
podmínky zůstávají beze změny. 

-  Rada ţádá Český telekomunikační úřad o sdělení, zda kmitočet 104,1 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny (souřadnice 
15E4536, 50N0249) s nadmořskou výškou 215 metrů, výškou antény nad zemí 35 
metrů a vertikální polarizací antény, který Rada obdrţela dne 24. května 2011 od 
Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný s podmíněným sektorovým 
omezením vyzářeného výkonu a na jehoţ vyuţití bylo Radou vyhlášeno licenční řízení 
se lhůtou pro podání ţádostí do 29. března 2012 do 17.00 hod., má být Radou 
povaţován za zkoordinovaný ve smyslu ustanovení § 112 odst. 3 písm. b) zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

-  Rada udělila společnosti Radio ProTon s. r. o., IČ: 00869996, se sídlem Husova 
58/741, 301 00 Plzeň-Jiţní Předměstí, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Kiss Proton na 
kmitočtu 90,0 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Plzeň, kmitočtu 
97,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Domaţlice, kmitočtu 
101,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 
92,9 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Klatovy, kmitočtu 98,2 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Plzeň a kmitočtu 107,9 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Příbram na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 
MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 21. června 2012 do 17:00 hodin. 
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-  Rada se seznámila s analýzou programu Kiss provozovatele Rádio Bohemia, spol. s 
r.o., odvysílaného dne 23. března 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání 
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Valašsko provozovatele Eleanes, s. 
r.o., odvysílaného dne 27. února 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání 
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamy na přípravek Clavin, odvysílanou např. dne 
24. března 2012 v 7:59:27 hodin na programu ČRo 1 - Radioţurnál a shledala, ţe 
reklama byla odvysílána v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila s 
analýzou reklamy na přípravek ArginMax, odvysílanou na programu ČRo 1 - 
Radioţurnál a shledala, ţe reklama byla odvysílána v souladu se zákonem č. 231/2001 
Sb.; Rada se seznámila se stíţností posluchače na reklamu podporující prodej 
omamných a psychotropních látek, odvysílanou na programu HELAX ; Rada se 
seznámila se stíţností na reklamu na přípravek pro podporu erekce ; Rada se 
seznámila se stíţností posluchače na způsob, jakým Český rozhlas ve svém 
zpravodajství informuje o aktuálních změnách ve zdravotnictví; Rada ţádá 
provozovatele HELLAX spol. s r. o. o 24 hodinový záznam vysílání programu HELAX ze 
dne 14. března 2012. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno) dne 21. března 2012, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; 104,3 MHz České Budějovice) dne 21. 
března 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a program 
Kiss jiţní Čechy; 97,7 MHz České Budějovice) dne 21. března 2012, Star Promotion, 
s.r.o. (program Radio Hey Brno; 96,8 MHz Brno) dne 21. března 2012, ULTRAVOX 
s.r.o. (program Radio Ethno; 90,7 MHz Praha) dne 21. března 2012 a EVROPA 2, spol. 
s r.o. (program EVROPA 2 93,3 88,2 MHz Praha) dne 21. března 2012. 

-  Rada se seznámila se stíţností společnosti GlaxoSmithKline s.r.o. ve věci reklamní 
aktivity společnosti Bayer s.r.o., která souvisí s propagací léčivého přípravku Aspirin C.  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ţádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o 
stanovisko k tvrzením obsaţeným v reklamě na léčivý přípravek Aspirin C společnosti 
Bayer s.r.o. 

-  Rada se seznámila s reakcí společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o. na výzvu ke 
sdělení údajů o osobě, která šíření reklamy na kasino „Casino Royal Wild Jack“, která 
byla odvysílána dne 25. ledna 2012 v 7:19:29 hodin, 8:49:40 hodin a 11:24:56 hodin na 
programu Kiss (98,1 MHz Praha) objednala (zadala). Společnosti Rádio Bohemia, spol. 
s r.o. sdělila, ţe provozovatelem kasina „Casino Royal Wild Jack" je společnost 
HELVET GROUP a.s., která je zapsaná v seznamu provozovatelů loterií a podobných 
her, vedeném Ministerstvem financí. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského sodu v Praze č. j.: 7A 317/2011 - 32-33 
ze dne 17. února 2012, kterým byla zamítnuta ţaloba ţalobce EVROPA 2 spol. s r.o. 
proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 6. zaří 2011, sp.zn. 
2011/561/FOL/EVR, č.j. FOL/2856/2011, kterým byla provozovateli uloţena pokuta ve 
výši 25 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona o vysílání, neboť na 
programu Rádia EVROPA 2 Morava dne 19. května 2011 odvysílal prezentaci 
společnosti MIRONET, která měla znaky skrytého obchodního sdělení. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
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-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na strţi 65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název 
(označení) programu: VH 1; základní programová specifikace: hudební televizní 
program zaměřený na celosvětovou hudební produkci; výčet států, na jejichţ území má 
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; v 
rozsahu dle ţádosti ze dne 19. března 2012, č.j. 3357, ve znění doplnění ze dne 4. 
dubna 2012, č.j. 3845. 

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence společnosti 
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na Strţi 65/1702, PSČ: 140 
62, k televiznímu vysílání programu VH 1 se základní programovou specifikací: hudební 
televizní program zaměřený na celosvětovou hudební produkci, šířeného 
prostřednictvím druţice, regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území 
je televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Polsko. 

-  Rada vydala provozovateli televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
OBCI ŠLAPANOV, IČ 00268348, Šlapanov, PSČ 582 51 (licence sp.zn. 2009/615/0SL, 
ze dne 30. června 2009) souhlas ke změně licenčních podmínek programu INFO 
ŠLAPANOV dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
údajů v části Další programové podmínky – Informační smyčka na: Jako zvukový 
podkres je pouţíváno vysílání Radia Dechovka nebo Českého rozhlasu Region 87,9 
(ČRo Region Vysočina); dle podání č.j 3396, doručeného dne 22. března 2012. 

-  Rada prodlouţila ţadateli Planet A, a.s., IČ 005 37 012 se sídlem Praha 4, Michle, 
Jemnická 326/11, PSČ 140 00 dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
lhůtu k odstranění nedostatků oznámení o změně ostatních skutečností uvedených v 
přihlášce k registraci, a to do 30. dubna 2012, dle ţádosti ze dne 26. března 2012, č.j.: 
3511. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, sídlo 
Praha 1, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp. zn. 2008/1358/sve/GRA, ze dne 6. prosince 
2008, spočívající ve změně programové nabídky rozšířením o převzaté televizní 
programy české: HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX, CINEMAX 2, SPORT2, 
DOKU CS, MUZIKA CS, KINO CS, CS mini, MTV, VH 1 European a zahraniční: AXN, 
AXN Crime, AXN Sci-fi, Disney Channel, Fine Living Netework, Filmbox, Filmbox Plus, 
Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD, Animal Planet, Private Spice (24 hodin 
denně) s tím, ţe vysílání tohoto programu bude zajištěno v souladu s ustanovením § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2011 Sb., včetně specifikace technického opatření, v 
rozsahu dle podání č.j. 3596 ze dne 27. března 2012 a č.j. 3883 ze dne 5. dubna 2012. 

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 
48150029, sídlo Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/27/96 ze dne 18. června 1996, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy české: GOLF 
CHANNEL, SPORT2; zahraniční: Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, TLC, 
National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Baby TV, Disney Junior, Nickelodeon, 
Nickelodeon Junior, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, Spektrum HOME, France 24, 
Private Spice (22:00-06:00 hod.), Playboy TV (22:00-06:00 hod.), XXL (23:00-03:00 
hod.), Mezzo, Mezzo Live HD; dle podání č.j. 9506 doručeného dne 29. listopadu 2011, 
č.j. 1297 doručeného dne 1. února 2012, č.j. 2779 doručeného dne 6. března 2012 a č.j. 
3412 doručeného dne 22. března 2012. 

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. IČ 
48150029, sídlo Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
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prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/27/96 ze dne 18. června 1996, spočívající 
ve změně názvu programů Fox Kids na Disney Channel, Galaxie Sport na Nova Sport, 
Hallmark na Universal Channel, Prima klub na Prima Love, Bebe TV na Duck TV, 
Private Gold na Hustler TV, dle podání č.j. 9506 doručeného dne 29. listopadu 2011. 

-  Rada vrací provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. IČ 48150029, sídlo Praha 
10, Ruská 8, PSČ 101 00, na základě ţádosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, uhrazený 
ve věci oznámení změny v přihlášce k registraci, dle podání č.j. 1444 doručeného dne 
3. února 2012. 

-  Rada se seznámila s dopisy společnosti České radiokomunikace, a.s., ze dne 19. 
března 2012, ve věci kvality digitálního televizního signálu druhého multiplexu v obcích 
Zlatá Olešnice, Velké Hamry a Plavy, zaslanými Radě na vědomí. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Televize Barrandov z období od 5. 
do 9. března 2012, denních časových úseků 17:45 - 20:05 hodin.  

-  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 11 TV 
production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26459981, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáţe o Music clubu Theatro v pořadu Praţení 
dne 18. ledna 2012 od 1:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu 33:20 – 
36:20) se mohl dopustit nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu v pořadu 
obsahujícím umístění produktu tím, ţe neopodstatněně zdůrazňoval kvality a sluţby 
Music clubu Theatro, čímţ jednoznačně naváděl diváky k tomu, aby tento klub navštívili. 
Byly uvedeny kontaktní informace, otevírací doba i například nabídka na výhodnost 
rezervace míst na narozeninovou oslavu. Tím došlo k neopodstatněnému zmiňování 
produktu nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a vzbudit divákův 
zájem o produkt a zároveň k zařazení informací, které byly vzhledem k obsahové linii 
pořadu zcela nepodstatné. 

-  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 11 TV 
production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26459981, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáţe o komplexním vyšetření na Klinice GHC 
Praha v pořadu Supermáma dne 19. ledna 2012 od 9:00 hodin na programu Metropol 
TV (čas záznamu 14:59 – 36:50) se mohl dopustit nepatřičného zdůrazňování 
umístěného produktu v pořadu obsahujícím umístění produktu tím, ţe neopodstatněně 
zdůrazňoval kvality a sluţby soukromého zdravotnického zařízení Klinika GHC Praha, 
čímţ jednoznačně naváděl diváky k tomu, aby podstoupili komplexní zdravotní vyšetření 
právě na této klinice. Tím došlo k neopodstatněnému zmiňování produktu nad rámec 
dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a vzbudit divákův zájem o produkt a 
zároveň k zařazení informací, které byly vzhledem k obsahové linii pořadu zcela 
nepodstatné. 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Lid versus Larry Flint, odvysílaného dne 19. 
února 2012 od 22:00 hodin na programu ČT1, která byla zaměřena na kvalitu skrytých 
titulků. 

-  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 TV 
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Osoblaha s.r.o. se sídlem Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ: 25849875, správní 
řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, ţe zapůjčil záznam vysílání programu INFOkanál TV 
Osoblaha ze dnů 17. února 2012 a 20. února 2012 ve formátu ppsx, který není 
záznamem vysílání programu v odvysílané podobě.  

-  Rada se seznámila s průběhem a výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc 
leden 2012. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období leden a únor 2012, která pokrývala 
úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Česká televize/ČT4-
sport 6.1.2012 16:00:00-00:00:00, 13.1.2012 16:00:00-00:00:00, 20.1.2012 16:00:00-
00:00:00, 2.2.2012 17:35:00-01:00:00, 4.2.2012 07:00:00-16:00:00, 5.2.2012 08:00:00-
18:00:00, 7.2.2012 18:00:00 -01:00:00, 8.2.2012 16:00:00-00:00:00, 9.2.2012 18:00:00-
02:00:00, 12.2.2012 11:00:00-20:30:00, 13.2.2012 16:00:00-00:00:00, 14.2.2012 
14:00:00-00:00:00, 14.2.2012 19:00:00-00:00:00, 15.2.2012 17:00:00-00:00:00, 
16.2.2012 14:00:00-00:00:00, 18.2.2012 15:00:00-00:00:00, 19.2.2012 13:00:00-
23:00:00, 20.2.2012 17:00:00-00:00:00, 21.2.2012 17:00:00-00:00:00, 22.2.2012 
18:00:00-01:00:00, 23.2.2012 16:00:00-00:00:00, 23.2.2012 18:00:00-00:00:00, 
25.2.2012 20:00:00-04:00:00 a 25.2.2012 12:00:00-21:00:00; HBO Česká republika, 
spol. s r.o./HBO 11.1.2012 10:00:00-20:00:00, 12.1.2012 10:00:00-20:00:00, 18.1.2012 
10:00:00-20:00:00 a 4.2.2012 10:00:00-22:00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Love 
11.1.2012 00:00:00-10:00:00, 13.1.2012 12:00:00-00:00:00, 15.1.2012 18:00:00-
00:00:00, 17.1.2012 12:00:00-00:00:00, 19.1.2012 18:00:00-02:00:00, 22.1.2012 
10:00:00-18:00:00 a 23.1.2012 20:00:00-02:00:00; CET 21 spol. s r.o,/Nova Sport 
6.2.2012 15:00:00-00:00:00, 11.2.2012 14:00:00-00:00:00, 17.2.2012 18:00:00-
02:00:00 a 18.2.2012 18:00:00-02:00:00; Chello Central Europe s.r.o./SPORT 2 
6.2.2012 08:00:00-00:00:00 a 12.2.2012 19:00:00-02:00:00; Česká televize/ČT24 
8.2.2012 20:00:00-04:00:00 a 8.2.2012 17:00:00-00:00:00; Chello Central Europe 
s.r.o./SPORT 1 10.2.2012 18:00:00-03:00:00; ATV CZ, s.r.o./Golf channel 10.2.2012 
14:00:00-00:00:00, 17.2.2012 10:00:00-20:00:00 a 20.2.2012 00:00:00-06:00:00; 
Eurosport 12.2.2012 11:31:00-16:31:00; Československá filmová společnost, s.r.o./CS 
Film 20.2.2012 18:00:00-00:00:00, 24.2.2012 16:00:00 20:00:00 a 27.2.2012 20:00:00-
00:00:00.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy Pokerstars.net 
(verze 1, viz přiloţený popis), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů 
šiřitele dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 
2012 dle přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných 
výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 
1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje 
propagaci reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 



 

8 

 

jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy na Pokerstars.net 
(verze 2, viz přiloţený popis) poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele 
dne 23. 1. 2012 od 20:58:08 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 2012 dle 
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci 
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy na Pokerstars.net 
(verze 3, viz přiloţený popis) poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele 
dne 25. 1. 2012 od 23:57:25 hodin na programu Nova a reprízované do 7. 2. 2012 dle 
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci 
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 
24/132, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy na Pokerstars.net (verze 1, 
viz přiloţený popis), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 
1. 2012 od 23:40:57 hodin na programu Prima COOL a reprízované do 7. 2. 2012 dle 
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci 
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 
24/132, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy na Pokerstars.net (verze 3, 
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viz přiloţený popis), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 24. 
1. 2012 od 19:26:02 hodin na programu Prima COOL a reprízované do 7. 2. 2012 dle 
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci 
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 
24/132, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy na Pokerstars.net (verze 2, 
viz přiloţený popis), poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele dne 23. 
1. 2012 od 19:40:59 hodin na programu Prima Family a reprízované do 7. 2. 2012 dle 
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či 
hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť 
se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci 
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo 
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných 
předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením označení sponzora 
Pokerstars.net, sponzora pořadu Big Game (7), který byl odvysílán dne 17. 2. 2012 od 
22:15 hodin na programu Nova Sport, kdy tento sponzorský vzkaz byl konkrétně 
odvysílán na začátku a konci pořadu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., dle 
kterého se zakazuje reklama a tedy i sponzorské vzkazy propagující zboţí, sluţby nebo 
jiné výkony či hodnoty, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, neboť se v daném případě jedná o propagaci herní sluţby, která je v přímém 
rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
která zakazuje propagaci, reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her 
nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není 
povolená dle platných předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 17. dubna 2012 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením označení sponzora 
Pokerstars.net, sponzora pořadu European Poker Tour Season 7 (7), který byl 
odvysílán dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na programu Nova Sport, kdy tento 
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sponzorský vzkaz byl konkrétně odvysílán na začátku a konci pořadu, se dopustil 
moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením 
§ 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama a tedy i sponzorské 
vzkazy propagující zboţí, sluţby nebo jiné výkony či hodnoty, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o propagaci herní sluţby, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamy a 
podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených 
podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných předpisů. 

-  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 Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu v poločasové přestávce fotbalového utkání Schalke 04 – FC 
Viktoria Plzeň dne 23. února 2012 od 21:53 na programu ČT 4 Sport, který obsahoval 
umístění produktu, se mohl v čase 00:00:00 aţ 00:02:08 od začátku pořadu dopustit 
nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Adidas miCoach, který byl po uvedený 
čas hlavním tématem pořadu. Moderátor nejprve produkt, v prodejní síti běţně 
dostupné kopačky se zabudovaným čipem snímajícím údaje o pohybu, podrobně 
představil a popsal jeho funkce, následně se svým hostem vedl rozhovor o jeho 
přednostech (dochází k závěru o uţitečnosti zejména pro mladé hráče, coţ moderátor 
ještě podporuje zmínkou, ţe stejných kopaček vyuţívá i Lionel Messi), ilustrovaný 
přibliţně desetivteřinovým detailním záběrem vystavených bot.  

-  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 Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Golf Magazín dne 16. února 2012 od 16:15 hodin na programu ČT 
4 Sport, v němţ byl umístěn produkt Chervo (čepice na hlavě moderátora v čase 
00:00:16-00:01:33 od začátku pořadu) a hotel Intercontinental Dubai Festival City 
(00:02:40 aţ 00:04:12 a 00:06:14-00:10:07 od začátku pořadu), aniţ by pořad byl 
označen symbolem upozorňujícím na umístění produktu.  

-  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 Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Golf Magazín dne 16. února 2012 od 16:15 hodin na 
programu ČT 4 Sport se mohl v čase 00:02:40 aţ 00:04:12 a 00:06:14-00:10:07 od 
začátku pořadu dopustit nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu, neboť 
věnoval vzhledem ke svému tematickému zaměření neúměrný prostor prezentaci hotelu 
Intercontinental Dubai Festival City, tedy jednomu z mnoha místních hotelů dané 
kategorie, přičemţ zdůrazňoval jeho kvality (počet restaurací, autenticitu prostředí i 
pokrmů) a zároveň nabídl nepřiměřené mnoţství propagačních záběrů příslušných 
interiérů i exteriérů. Marketingová manaţerka hotelu dostala v pořadu prostor k nijak 
nekorigované prezentaci předností, kterými se daný hotel dle ní vymyká z místního 
standardu.  

-  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 
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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 Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neboť 
odvysíláním oznámení o sponzorování programu poskytovatelem pojišťovacích sluţeb 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. v rámci upoutávky na pořad Buly hokej ţivě s přímým 
přenosem zápasu 49. kola Tipsport Extraligy HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha dne 
13. 2. 2012 v čase od 22:06:28 na programu ČT4 Sport se mohl dopustit porušení 
zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na pořad. Je 
důvodné se domnívat, ţe oznámení o sponzorování programu je součástí upoutávky na 
pořad, jelikoţ samotnému pořadu, vysílanému dne 17. 2. 2012 od 18:00 hodin 
předcházelo oznámení o sponzorování pořadu Českou pojišťovnou.  

-  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 Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neboť 
odvysíláním oznámení o sponzorování programu poskytovatelem pojištění ALLIANZ 
POJIŠŤOVNA A.S. v rámci upoutávky na pořad Se čtyřkou na vrchol dne 13. února 
2012 od 16:29:34 hodin na programu ČT4 Sport se mohl dopustit porušení zákazu 
vysílat oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na pořad. Je důvodné se 
domnívat, ţe oznámení o sponzorování programu je součástí upoutávky na pořad, 
jelikoţ samotný pořad, vysílaný například dne 13. 2. 2012 od 21:52 hodin, byl opatřen 
oznámením o sponzorování pořadu společností Allianz. 

-  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 CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 
1078/5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť dne 17. února 2011 v časech 22:20:26 hodin aţ 23:07:48 hodin na programu 
Nova Sport kontinuálně neuvedl označení televizního programu (logo), které je povinen 
uvádět v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Logo zcela 
chybělo v uvedený čas při vysílání pořadu Big Game a objevovalo se pouze v průběhu 
do něj vloţených upoutávek na pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 19. března-6. dubna 2012: FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – 
programová upoutávka na seriál Spartakus, 19. března 2012 v 18:23 hodin; Česká 
televize/ČT1 – Události, reportáţ o organizaci dopravy na Plzeňsku, 19. března 2012 v 
18:59 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Vtip za stovku, 21. 
března 2012 ve 20:05 hodin; Česká televize/ČT1 – Gympl, 3. dubna 2012 ve 20:00 
hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Román pro muţe, 31. března 2012 ve 20:00 hodin; 
TPMC s.r.o./STIL – tři podání k různým vydáním pořadu Sexy výhra; Česká 
televize/ČT2 – Slovanská epopej 1/3, 18. března 2012 ve 14:00 hodin; Česká 
televize/ČT1 – Události, reportáţ Koaliční kompromis o výdajových paušálech, 24. 
března 2012 v 18:59 hodin; Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT, reportáţ O podnikateli 
Tomio Okamurovi, 20. února 2012 ve 21:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, téma 
Protesty proti reformám, 3. dubna 2012 v 19:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Zdivočelá 
země 11, 25. března 2012 v 15:04 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – Show 
Jana Krause, rozhovor s psycholoţkou Alex Doleţalovou, 24. září 2010 ve 21:45 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – programová upoutávka na film Bastardi 2, 
podvečer aţ večer 1. dubna 2012; Lidl Česká republika v.o.s. (zadavatel 
reklamy)/Různé programy – reklama k prodejní akci vysílaná 11.–13. února 2012; 



 

12 

 

GORENJE – kuchyně spol. s r.o. (zadavatel reklamy)/Různé programy – dvě mutace 
reklamy k prodejní akci vysílané 1.–31. března 2012; Česká televize/různé programy – 
opoţďování začátků hlavních večerních pořadů; Česká televize/různé programy – 
pouţívání pojmu „nepřizpůsobiví“ ve vysílání ČT; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – 
cyklus Farmář hledá ţenu; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – 
programová skladba; Česká televize/různé programy – změny v programové skladbě a 
reorganizace v ČT; Česká televize/různé programy – spory pisatele s ČT a 
zpravodajství ČT o demonstracích v rámci Holešovské výzvy; Česká televize/ČT24 – 
připomínky k programu ČT24 obecně; Česká televize/ČT1 – nové pojetí pořadu 
Události; Česká televize/různé programy – pouţívání adjektiva český ve vysílání ČT; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – Soukromá dramata, reportáţ Nehoda při rallye, 
10. ledna 2012 ve 21:15 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova sport – Mercedes-Benz 
Jachting 4/2012, 22. března 2012 v 18:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – 
neúplné podání k chatu. 

-  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, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 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 § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním programové upoutávky na seriál Spartakus: Krev a 
písek dne 19. března 2012 v 18:23 hodin na programu Prima COOL se mohl dopustit 
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedená programová upoutávka, která byla vysílána v 
úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahovala silně 
vizuálně explicitní realistické i fantazijní záběry krvavého násilí z gladiátorských bojů, 
jejichţ sledování není svým charakterem určeno dětem. Divákům byla útrţkovitými 
záběry prezentována pouze vnější jevová stránka násilí odtrţeně od příčin a následků, 
bez etického hodnocení a s provozovatelem vysílání doplněným ironickým komentářem 
úmyslně devalorizujícím obsah záběrů. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským 
divákům psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke sníţení jejich 
citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich 
vlastní agresi. Závadný charakter měl zejména záběr souboje dvou gladiátorů brzy po 
začátku upoutávky, v němţ jeden udeří soupeře štítem do tváře, ten po úderu rotuje 
hlavou směrem k divákovi a z úst mu uniká hrst krve, k čemuţ zní ironický komentář: 
„Totál brutál seriál“; dále po několika sekundách dva po sobě následující záběry, z nichţ 
první zachycuje gladiátora při vítězném výkřiku, přičemţ jeho ruka s mečem míří mimo 
obraz, odkud stříká příval krve, a na druhém, fantazijním záběru postava gladiátora s 
rotací letí vzduchem, přičemţ se pod neviditelnými seky rozpadá na kusy – takto 
odpadávají ruce a je šikmo přeseknut trup, přičemţ ze sečných ran stříkají přívaly krve; 
a dále záběr ve střední části upoutávky, na kterém gladiátor uhýbá před útočníkem, 
zezadu ho udeří a soupeř po zavrávorání naráţí obličejem na kůl blíţe ke kameře a z 
úst přitom vypouští krev, přičemţ zní ironický komentář: „Hele, ty jsi spadl? Asi vítr, 
nebo co.“ 

-  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 Česká 
televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Události, resp. reportáţe Kontroverzní změny v dopravě dne 19. března 2012 v 
18:59 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
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vyváţenosti, konkrétně tím, ţe reportáţ o novém systému regionální veřejné dopravy na 
Plzeňsku se věnovala jednostranně jen problematickým aspektům systému, aniţ 
dostatečně přiblíţila tento systém jako celek nebo informovala o jiných neţ 
problematických aspektech, a dále tím, ţe reportáţ obsahovala skutkové tvrzení 
redaktorky: „Nový systém kritizují i odborníci na dopravu.“, které nebylo řádně 
argumentováno nebo doloţeno. Celkové vyznění reportáţe bylo proto neobjektivní. 

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 Česká 
televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Události, resp. reportáţe Koaliční kompromis o výdajových paušálech dne 24. 
března 2012 v 18:59 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváţenosti, konkrétně tím, ţe reportáţ obsahovala skutkové tvrzení 
redaktora: „Po koaliční přestřelce se nakonec paušály nesníţí, ale jen omezí. Z celkem 
530 tisíc podnikatelů, kteří v Česku paušály pouţívají, je budou moci nově odepisovat 
uţ jen ti, kteří mají obrat niţší neţ 5 milionů korun.“, které hovoří o obsahu koaličního 
konsensu jako o hotové věci, coţ nebylo v reportáţi řádně argumentováno nebo 
doloţeno, a celkové vyznění reportáţe bylo proto neobjektivní. 

Rada v rámci své kompetence dané § 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností 
GORENJE - kuchyně spol. s r.o., IČ: 636 69 331, sídlo: Praha 4 - Michle, Pobočná 
1/1395, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
40/1995 Sb., neboť zadáním reklamního spotu GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné 
značky, mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O 
(Óčko) a ve 207 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech 
(dle přiloţeného seznamu), a mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 
hodin na programu Prima COOL a v 310 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých 
televizních programech (dle přiloţeného seznamu), se mohl dopustit porušení 
povinnosti nezadávat reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, respektive zákazu klamavé reklamy tím, ţe obě mutace reklamního spotu 
obsahovaly skutkové tvrzení „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A 
navíc získáte spotřebiče zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo sluţby slovo „zdarma“ 
nebo formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci 
zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaloţit další náklady, s výjimkou 
nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo sluţby 
nebo jejich doručením. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon 
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. dubna 2012 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli CABTEL mont Zlín, IČ: 60696346, se sídlem Školní 234, 763 15 
Slušovice, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na písemnou výzvu Rady nezapůjčil 
záznamy vysílání programů Infokanál Prusinovice, Infokanál Slopné, Infokanál 
Sehradice, Infokanál Soběchleby a Infokanál Újezd u Valašských Klobouk v odvysílané 
podobě a náleţité technické kvalitě, jelikoţ místo kontinuálních úseků vysílání zaslal 
pouze prezentace ve formátu Microsoft Power Point, v pracovní podobě, včetně údajně 
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neodvysílaných oken, a tento materiál tedy neumoţňuje komplexní zhodnocení daného 
úseku vysílání z hlediska dodrţování licenčních podmínek, rovněţ tak jako povinností 
stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 20111149. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do 
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení 
paušální částkou 1 000,- Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 
odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 20111149. 

-  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 Telemarketing International s.r.o., IČ: 277 44 825, 
sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00 o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na obsah stíţnosti ve věci obchodního 
sdělení na přípravek Abexine (která je součástí této ţádosti), odvysílaného ve dvou 
verzích, z nichţ jedna byla premiérově odvysílána dne 7. 12. 2011 od 1:41:23 hodin na 
programu Nova a druhá dne 7. 12. 2011 od 5:47:59 hodin také na programu Nova. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  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 Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 3, 150 
00 Praha 5, na porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, ţe ve vysílání programu Retro Music Television v roce 2011 nenaplnil poţadavek 
na nadpoloviční zastoupení evropských děl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 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 Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 3, 150 
00 Praha 5, na porušení ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe ve vysílání programu Retro Music Television v roce 2011 nenaplnil 
poţadavek na 10% zastoupení evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od 
jejichţ prvního zveřejnění neuplynulo více neţ pět let, neboť podle údajů poskytnutých 
provozovatelem nebyla v roce 2011 na programu Retro Music Television tato tvorba 
zastoupena vůbec. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 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, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), upozornila 
provozovatele AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - 
Ţidenice, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť na výzvu Rady neposkytl úplné a správně kategorizované údaje o evropských 
dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských nezávislých 
výrobců odvysílaných v roce 2011 na programu Brno TV. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se 
sídlem Prokopova 26, 301 00 Plzeň, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení § 
47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na 
výzvu Rady neposkytl souhrnné údaje o evropských dílech, evropských dílech 
vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských nezávislých výrobců 
odvysílaných v roce 2011 na programu R1 ZAK. 
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-  Rada se seznámila s naplňováním poţadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programu R1 ZAK provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se 
sídlem Prokopova 26, 301 00 Plzeň. 

-  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 17. dubna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 
Jaroslavem Heindlem, IČ: 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, správní 
řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v 
průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod 
správního řízení.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5A 107/2010, ze dne 
28. března 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 27.2.2008, č.j. 
had/2762/08, sp. zn.: 2007/771/had/MED, jímţ byla uloţena pokuta společnosti 
MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. ve výši 1 000 000,- Kč, pro 
porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění platném do 
26.ledna 2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na 
přípravekMaxiCor (kód F188, mutace 5), jehoţ je účastník zpracovatelem a který byl 
vysílán premiérově dne 26. 7. 2006 v 19:55:55 hodin na programu Prima televize a 
reprízován opakovaně v době od 26. července do 13. srpna 2006 v různých denních a 
nočních časech na programech ČT 1 a Prima televize.  

-  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 (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 17. dubna 2012 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností 
MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., IČ: 266 99 249, se 
sídlem Praha 1, Prokopská 8/296, vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení 
na přípravek MaxiCor (kód F188, mutace 5), který byl vysílán premiérově dne 26. 7. 
2006 v 19:55:55 hodin na programu Prima televize a reprízován opakovaně v době od 
26. července do 13. srpna 2006 v různých denních a nočních časech a programech ČT 
1 a Prima televize, neboť uplynula lhůta pro uloţení sankce dle § 8b odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 7 A 92/2010 ze dne 
23. 2. 2012, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti Nutricia, a.s. proti rozhodnutí 
Rady ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 2009/812/had/Nut, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 
450 000,- Kč pro porušení § 5f odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému 
došlo zadáním reklamy Nutrilon, produkt Immunofortis 2-3 (mut 1), premiérově 
odvysílané dne 20. 4. 2009 v 08:09:57 hodin na programu Nova a dále reprízované na 
programech Nova a Nova Cinema do 31. 5. 2009. 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 8. března 2012, č.j. I. ÚS 
3628/11, kterým byla odmítnuta ústavní stíţnost provozovatele, FTV Prima, spol. s r.o., 
proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. září 2011, č.j. 6 As 31/2011-108, 
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
17. března 2011, č.j. 10 A 208/2010-64, jímţ byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí 
Rady ze dne 22. června 2010, sp.zn. 2007/323/dzu/FTV, kterým byla provozovateli 
uloţena pokuta ve výši 3 000 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Top 10, respektive reportáţe o skupině 
Jackass Praha na programu Prima televize dne 23. ledna 2007 v čase od 21:15 hod. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu je v reportáţi 
Zlínská oční klinika Gemini operuje novým laserem, odvysílané v rámci pořadu Události 
dne 7. února 2012 od 18:59 hodin na programu ČT 1 a ČT 24, zmiňován název 
soukromé oční kliniky Gemini. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele televizního vysílání Česká televize na 
ţádost Rady č.j. LOJ/260/2012 o poskytnutí interní směrnice České televize, jeţ se 
zabývá zpřístupněním televizního vysílání pro osoby se zrakovým postiţením 
prostřednictvím audiopopisů. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Rady České televize k přeposlaným diváckým 
stíţnostem týkajícím se pásma Studio kamarád, odvysílaného dne 27. listopadu 2011 
na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením ATO ke zkracování závěrečných titulků filmových 
děl. 

-  Rada se seznámila s ţádostí společnosti BPA sport marketing a.s. o stanovisko ve 
věci zákazu propagace loterií a jiných podobných her nepovolených podle zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s návrhem odpovědi. 

-  Rada se seznámila se sdělením regulátora OFCOM ve věci právní regulace reklamy 
na loterie a jiné obdobné hry v rámci Spojeného království. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Asociace televizních organizací (ATO) ve věci 
sestavení pracovní skupiny, koordinující řešení problematiky zvýšené zvukové intenzity 
reklamních bloků. 

 
 
AVMSnV 

 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání New 
Tang Dynasty ČR, o. s./Poskytování zpravodajské informovanosti jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2012/207 a 
vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání pana 
Martina Mithofera/Internetová kuchařka jako poskytovatele audiovizuálních mediálních 
sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2012/227 a vydala poskytovateli potvrzení 
o zápisu do Evidence. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Kabelová 
televize Kopřivnice, s. r. o./www.ktkstudio.cz jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence pod číslem 2012/253 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání pana 
Libora Toholu/Internetovka.cz jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání do Evidence pod číslem 2012/277 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu 
do Evidence. 

-  Rada zapsala změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, 
spočívající ve změně poskytovatele sluţby Vaření.cz. Poskytovatelem sluţby je od 1. 
března 2012 společnost Centrum Holdings, s. r. o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00. Na společnost Centrum Holdings, s. r. o. přecházejí 
všechna práva a povinnosti související s poskytováním sluţby Vaření.cz. 

-  Rada zapsala změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání, 
spočívající ve změně názvu a umístění sluţby. Počínaje 19. březnem 2012 je sluţba 
poskytována pod názvem PrimaPLAY na internetové adrese http://play.iprima.cz. 
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-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání Cinema.cz, poskytované společností BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, se 
sídlem Praha 5, Nádraţní 344/23, PSČ: 151 34. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BONTONFILM, a. s., IČ: 
267 37 493, se sídlem Praha 5, Nádraţní 344/23, PSČ: 151 34, ve věci neoznámení 
ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Cinema.cz. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, 
PSČ 14000, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako 
poskytovatel sluţby BOOMtv dostupné na internetové adrese www.boomtv.cz 
nepředloţil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 
zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2011. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 
dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele Elektrika.cz spol. s r.o., IČ 27607941, sídlem Šlapanice u Brna, 
Bezručova 1377, PSČ 66451, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 
Sb., neboť jako poskytovatel sluţby Elektrika.cz dostupné na internetové adrese 
www.elektrika.tv nepředloţil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1 
nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2011. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k 
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele FUTURA, a.s., IČ 16192893, sídlem Praha 1, Politických vězňů 9, PSČ 
11000, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby 
Internetová televize dostupné na internetové adrese www.halotv.cz nepředloţil Radě 
zprávu o způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 
Sb. za rok 2011. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele Muvi.cz production s.r.o., IČ 24702161, sídlem Praha 9, Trytova 1120/6, 
PSČ 19800, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby 
videoserver dostupné na internetové adrese www.muvi.cz nepředloţil Radě zprávu o 
způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 
2011. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele Topfun Media, a.s., IČ 28636589, sídlem Ostrava, Daliborova 419/11, 
PSČ 70900, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., na porušení 
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby Topfun 
dostupné na internetové adrese www.topfun.cz nepředloţil Radě zprávu o způsobu 
plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2011. 
Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 
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-  Rada vzala na vědomí, ţe internetové stránky provozovatele PLAY NET a.s., IČ 
28531990, sídlem Praha 3, Cimburkova 258/21, PSČ 13000, umístěné na adrese 
www.best4man.cz nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 
132/2010 Sb. 

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele NaCesty.cz s.r.o., IČ 
26365570, sídlem Plzeň, Puškinova 14, PSČ 30100, umístěné na adrese 
www.nacesty.cz/sekce-web-tv nejsou audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle 
zákona č. 132/2010 Sb.  

-  Rada konstatovala, ţe internetové stránky provozovatele MediaMax, s.r.o., sídlem 
Ostrava, Brandlova 9, PSČ 70200, umístěné na adrese www.streamtech.tv nejsou 
audiovizuální mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá Fotbalovou asociaci České republiky, IČ 00406741, sídlem Diskařská 
100, Praha 6. PSČ 16017, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámila poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://tv.fotbal.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá církev Slovo ţivota Brno, IČ 48511056, P.O. Box 8, Brno, PSČ 65611, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese http://www.tv7.cz. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá pana Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bytem Dolnická 2611/40, Cheb, 
PSČ 35002, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil 
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://www.animaxo.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá pana Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bytem Dolnická 2611/40, Cheb, 
PSČ 35002, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil 
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://www.fajn-serialy.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ţádá České dráhy a.s., IČ 70994226, sídlem Nábřeţí Ludvíka Svobody 12, 
Praha 1, PSČ 110 15, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil 
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://www.cd.cz/tv. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
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správní řád, ţádá společnost BURDA Média 2000 s.r.o., IČ 25611518, sídlem Na 
Zátorce 3, Praha 6, PSČ 16000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámil poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na adrese 
http://www.elle.cz/elle-tv. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy.  

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada se seznámila s přehledem úsporných opatření ze strany Ministerstva financí a 
jejich dopadem na rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2012. 

 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2012 

Milana Bouška 

místopředseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


