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Tisková zpráva z 9. zasedání, konaného dne 17. 5. 2011  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání 
projednala 63 bodů programu. Rada se seznámila s 24 stíţnostmi diváků a 
posluchačů, na základě jedné z nich rozhodla o zahájení správního řízení. Dále Rada 
rozhodla o zahájení dvou správních řízení na základě monitoringu úřadu Rady. Rada 
na svém 9. zasedání uloţila 6 pokut. Čtyři pokuty byly uloţeny za odvysílání 
sponzora, který naplnil definiční znaky reklamy (Nova, Prima – druhé rozhodnutí ve 
věci) a dvě pokuty byly uloţeny za reklamu, která přisuzuje potravině vlastnosti 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové 
vlastnosti naznačuje. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  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 Humpolec 95,8 MHz/50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz/50 W, 
Ostrovačice 94,2 MHz/50 W a Ostředek 88,6 MHz/50 W, toto rozhodnutí: Rada 
vyhodnotila soubor technických parametrů Humpolec 95,8 MHz/50 W (vysíláním 
zásobeno 11 tisíc obyvatel), Jáchymov na Moravě 104,1 MHz/50 W (vysíláním 
zásobeno 1 tisíc obyvatel), Ostrovačice 94,2 MHz/50 W (vysíláním zásobeno 1 tisíc 
obyvatel) a Ostředek 88,6 MHz/50 W (vysíláním zásobeno 1 tisíc 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 souboůu technických 
parametrů Humpolec 95,8 MHz/50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz/50 W, 
Ostrovačice 94,2 MHz/50 W a Ostředek 88,6 MHz/50 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 souborů technických 
parametrů Herálec 91,7 MHz/50 W, Mirošovice 98,3 MHz/50 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W 
a Ţebrák 98,5 MHz/50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických 
parametrů Herálec 91,7 MHz/50 W (vysíláním zásobeno 5 tisíc obyvatel), Mirošovice 
98,3 MHz/50 W (vysíláním zásobeno 3 tisíce obyvatel), Vyškov 91,9 MHz/50 W 
(vysíláním zásobeno 21 tisíc obyvatel) a Ţebrák 98,5 MHz/50 W (vysíláním zásobeno 7 
tisíc 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 
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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 Herálec 91,7 MHz/50 W, Mirošovice 98,3 MHz/50 W, Vyškov 
91,9 MHz/50 W a Ţebrák 98,5 MHz/50 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 BROADCAST 
MEDIA, s. r. o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 
o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Třinec I 96,0 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Třinec I 96,0 MHz / 200 W (vysíláním 
zásobeno 36000 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 BROADCAST MEDIA, s. r. o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, 
Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO 
BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů 
Třinec I 96,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18 40 30 / 49 40 09. 

-  Rada neudělila provozovateli Radiospol s. r. o., IČ: 27666395, se sídlem Hodonín, 
J.Suka 2943/3 PSČ: 69503, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio 
Dyje (licence č.j. Ru/18/06) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Veselí nad Moravou 104,2 MHz / 100 
W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

-  Rada udělila společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o., IČ: 256 16 803, se sídlem 
Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, transformační licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, 
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. pro program B B C se 
souborem technický prostředků Brno 101,3 MHz/0,15 kW; České Budějovice 89,8 
MHz/1 kW; Jihlava 96,7 MHz/5 kW; Karlovy Vary 94,7 MHz/0,2 kW; Liberec 99,2 MHz/1 
kW; Olomouc 105,6 MHz/0,5 kW; Ostrava 106,3 MHz/1 kW; Pardubice 99,1 MHz/2,5 
kW; Plzeň 98,6 MHz/1 kW; Praha 101,1 MHz/3 kW; Ústí nad Labem 105,8 MHz/1 kW; 
Zlín 93,9 MHz/0,5 kW na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada se seznámila s analýzami sponzorských vzkazů ze dne 26. dubna 2011 ve 
vysílání provozovatelů COUNTRY RADIO, s. r. o., MEDIA BOHEMIA a. s. (ESA - rádio 
s. r. o.), HELLAX, spol. s r. o., MEDIA BOHEMIA a. s. (ORION s. r. o.), NONSTOP, s. r. 
o. 

-  Rada upozornila provozovatele COUNTRY RADIO, s. r. o., IČ: 45270881, se sídlem 
Říčanská 3, č.p. 2399, 101 00 Praha 10 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 sponzorských vzkazů k časomíře, předpovědi počasí a dopravnímu 
zpravodajství ve vysílání programu COUNTRY RADIO, dne 26. dubna v ranním 
vysílacím bloku od 07:00 do 09:00 hodin, 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. 
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-  Rada se seznámila s analýzou obchodních sdělení provozovatele EVROPA 2, spol. s 
r. o., které odvysílal dne 3. května 2011 na programu EVROPA 2 na souboru 
technických parametrů Praha 88,2 MHz/5 kW a souhlasila s navrhovaným postupem. 

-  Rada se seznámila se stíţností na Český rozhlas 1 - Radioţurnál; Rada se seznámila 
se stíţností posluchače na odvysílání pořadu Dámský klub dne 10. května 2011 na 
programu Frevence a Rada se seznámila s mikroanalýzou pořadu Kisspárty live 
odvysílaného dne 19. března 2011 na programu Kiss Jiţní Čechy. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením k ţalobě proti rozhodnutí Rady sp.zn. 
2010/1372/CUN/AZR, č.j. 2071/2011 ze dne 28. února 2011, vedené u Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 53/2011 a souhlasila s jeho podáním dle předloţeného 
návrhu. 

 
Rozdílné stanovisko Dalibora Matulky, Jana Kostrhuna a Františka Pejřila k bodu č. 46 

(AZ Rádio, s. r. o.; změna označení názvu programu) 
 

Nesouhlasíme s vyjádřením Rady k předmětné ţalobě Rádia Pálava s. r. o. Rada se 
v tomto vyjádření dostatečně nevypořádala se ţalobní námitkou, ţe změna názvu AZ 
Rádia na Magic Brno je změnou, která by vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. Název „Magic Brno“ můţe vést k zaměnitelnosti s rádii zařazenými 
v programové síti tzv. Hitrádií, přičemţ v programové síti těchto rádií jde o odlišné 
programové zaměření ve srovnání s programem AZ Rádia v podobě, ve které tomuto 
rádiu byla udělena licence na základě veřejného slyšení. 
 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2011, 
kterým byla odmítnuta ţaloba provozovatele ESA - rádio, s. r. o. proti rozhodnutí Rady 
ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 2009/1130/dol/ROU, č.j. 7977/2009. 

 

AVMSnV 

-  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 POLAR televize Ostrava, s. r. o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava-
Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, na porušení § 9 odst. 5 zákona č. 
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
dostupné na internetové stránce www.tvmedicina.cz umístil do této sluţby dne 1. 4. 
2011, 4. 4. 2011, 5. 4. 2011, 6. 4. 2011, 7. 4. 2011, 8. 4. 2011, 11. 4. 2011, 12. 4. 2011, 
13. 4. 2011, 14. 4. 2011, 15. 4. 2011, 18. 4. 2011, 19. 4. 2011, 20. 4. 2011, 21. 4. 2011, 
22. 4. 2011, 26. 4. 2011, 27. 4. 2011, 28. 4. 2011 a 29. 4. 2011 sponzorované 
zpravodajské pořady. 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 POLAR televize Ostrava, s. r. o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava-
Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, na porušení § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání dostupné na internetové stránce www.tvmedicina.cz umístil do této sluţby dne 
1. 4. 2011, 6. 4. 2011, 11. 4. 2011, 15. 4. 2011 a 19. 4. 2011 sponzorované pořady, 
které zvlášť zmiňovaly sluţby zdravotní pojišťovny "Revírní bratrská pokladna" za 
účelem propagace. 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 
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vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila 
poskytovatele POLAR televize Ostrava, s. r. o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava-
Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, na porušení § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání dostupné na internetové stránce www.tvmedicina.cz nesplnil povinnost 
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údaji o tom, ţe orgánem 
dohledu nad poskytováním audiovizuálních sluţeb na vyţádání je Rada. 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 JUDr. Milana Brunclíka, se sídlem Turnov, Jana Palacha 988, PSČ 
51101, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální 
mediální sluţby na vyţádání dostupné na internetové stránce www.bonustv.cz nesplnil 
povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, který poskytovatelům 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ukládá povinnost umoţnit příjemcům 
sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada. 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 NTv Pictures s. r. o., IČ: 27533352, se sídlem Dvůr Králové nad Labem, 
Tyršova 654, PSČ 54401, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel 
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na internetové stránce 
www.nasetelevize.cz nesplnil povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, 
který poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ukládá povinnost 
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem 
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada. 
Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání 
poskytovatele Proxima s. r. o./TVHRADEC. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti 11 TV PRODUCTION, s. r. o., IČ: 264 59 981, 
se sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností 
obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu Metropol TV, udělené 
pod sp.zn. 2010/432/FIA/11 dne 8. června 2010, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 4. 
dubna 2011 pod č.j. 3026/2011, spočívající v úpravě znění Dalších programových 
podmínek uvedených v licenci a rozšíření vysílání programu Metropol TV bez reklamy a 
teleshoppingu určeného pro kabelové systémy UPC Česká republika, a. s., IČ 
00562262, v katastrálních územích okresu hl. m. Praha a katastrálních územích 665061 
– Kladno, okres Kladno; 672718 – Kralupy nad Vltavou, 703567 – Neratovice, okres 
Mělník; 708232 – Nymburk, okres Nymburk; v rozsahu doplnění podání ze dne 27. 
dubna 2011 a 12. května 2011.  

-  Rada vydala provozovateli HUKU s. r. o., IČ 285 45 800, se sídlem Praha 8, Dolní 
Chabry, Perštejnská 319/7, PSČ 184 00, licence sp. zn. 2009/400/FIA/HUK, č.j.: 
Fia/2793/09, ze dne 7. dubna 2009, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. e), zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou výše základního kapitálu, změnou vkladu jednotlivých 
společníků, výše jejich obchodních podílů, změnou seznamu společníků, a s tím 
související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv a změnou společenské 
smlouvy v rozsahu dle podání č.j. 3861 ze dne 5. května 2011. 
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-  Rada upozornila provozovatele AQUA, a. s., IČ 48447360, se sídlem Praha 6, 
Břevnov, Závěrka 285/6, PSČ 169 00, na porušení 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť provozovatel nepoţádal Radu o předchozí souhlas s kaţdým 
přerušením vysílání z jiných důvodů, neţ jsou technické překáţky, které mu brání ve 
vysílání, a stanovila mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění, 
která spočívá v zabezpečení vysílání programu Infokanál Zábřeh. 

-  Rada registrovala společnost TC servis, s. r. o., IČ 255 33 673 se sídlem Otrokovice, 
tř. Tomáše Bati 1845, PSČ 765 02, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spis. zn.: 
2011/338/FIA/TC; územní rozsah převzatého vysílání – okres Zlín - katastrální území 
602019 Bělov, 635863 Jaroslavice u Zlína, 668711 Komárov u Napajedel, 670138 
Kostelec u Zlína, 635898 Kudlov, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, 635987 Malenovice u 
Zlína, 636177 Mladcová, 701572 Napajedla, 716731 Otrokovice, 636142 Prštné, 
635812 Příluky u Zlína, 636029 Tečovice, 767590 Tlumačov na Moravě, 635561 Zlín, 
okres Kroměříţ – 678180 Kvasice; programová nabídka – registrované programy – 1) 
televizní české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, Prima televize, Prima televize s příslušnou 
regionální mutací: RTA ZLÍN, NOVA (také v HD), Prima love (dříve R 1), Prima COOL, 
Nova Cinema, Televize Barrandov, TV 7, O (óčko), PUBLIC, Retro Music Television, Tv 
NOE; 2) rozhlasové programy české: ČRo 1 – Radioţurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – 
Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ĆRo 
Brno, Regionální stanice ČRo - ČRo Region, Středočeský kraj; ČRo Region, Vysočina; 
ČRo Sever, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Liberec, ČRo Olomouc, 
ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, BBC, RADIO PROGLAS dle 
podání č.j. 3306 ze dne 13. dubna 2011, ve znění doplnění ze dne 27. dubna 2011, č.j. 
3636. 

-  Rada registrovala společnost Hlucin.net, s. r. o., IČ 26840731, sídlo Hlučín, Moravská 
30, PSČ 748 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů; výčet katastrálních území a okresů: katastrální 
území v okresech Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava a Opava - dle přiloţeného 
seznamu (6 listů); programová nabídka: televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 
24, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, RTA OSTRAVA, Prima COOL, 
PUBLIC, Tv NOE, TV 7, Televize Barrandov, LEO TV (22:00 - 06:00 h), CS Film, CS 
mini, HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX, CINEMAX 2, Nova sport, MTV, SPORT 
5, Film Box, FILMBOX EXTRA, Fashion TV, Prima love, Spektrum, Sport2, Disney 
Channel, Nickelodeon European, Minimax; televizní programy zahraniční: Discovery 
World, Investigation Discovery, Discovery Science, Discovery Travel & Living, Animal 
Alanet, Discovery Channel, Travel Channel, Private Spice (22:00 - 06:00 h), Eurosport 
International, Eurosport2, Baby TV, National Geographic Channel (Central Europe), 
National Geographic HD, Nat Geo Wild, National Geographic Wild HD, Playboy TV 
(22:00 - 06:00 h), Viasat Explorer, Viasat History, JOJ, STV 1 - Jednotka, STV 2 - 
Dvojka, TV MARKÍZA, STV 3 - Trojka, TV DOMA, JOJ PLUS, DOKU KLUB, FISHING 
AND HUNTING PREMIUM CHANNEL, Film+2, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Animax, 
Extreme Sports Channel, Zone Reality, JimJam, Sport1, France 24, MTV Dance, MTV 
Hits, MTV Rocks, VH 1, VH 1 Classic Europe, MTV HD, TVP 1, TVP 2, TVP Sport; 
rozhlasové programy české: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 
Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo Ostrava, ČRo 
Liberec, ČRo Regina, ČRo Region, Radio Proglas; dle podání č.j. 3815. 

-  Rada podle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zrušila provozovateli převzatého 
vysílání společnosti KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ 15043355, sídlo Semily – 
Podmoklice, U potoka 267, PSČ 513 01, registraci č.j. Rg/35/96, v rozsahu katastrálního 
území Roztoky u Prahy, na jeho ţádost, ke dni 30. dubna 2011, dle podání č.j. 3586, 
3695. 

-  Rada registrovala provozovateli UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem 
Závisšova 5, Praha 4, PSČ 140 00, registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, dle § 
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29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. změnu vkladů jednotlivých společníků (výše 
jmenovitých hodnot akcií a výše vkladů jednotlivých akcionářů včetně změny výše 
základního kapitálu) dle ţádosti ze dne 5. května 2011, č.j. 3860.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TVNET s. r. o., IČ 25052349, sídlo 
Praha 10, Rezlerova 304, PSČ 109 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/132/00 ze dne 20.9.2000, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy zahraniční THE 
FISHING AND HUNTING CHANNEL a DOKU KLUB, dle podání č.j. 2952 a 3696. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s. r. o., IČ 25847112, sídlo 
Nový Jičín, K Nemocnici 18, PSČ 741 01, 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/26/01 ze dne 13.3.2001, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy české: Prima 
love, Fashion TV, Nickelodeon, Sport2, zahraniční: MTV Rocks, MTV Dance, MTV HD, 
Viasat Nature, dle podání č.j. 3906. 

-  Rada se seznámila s dotazem maďarského regulátora, National Media and 
Infocomunications Authority - Hungary, který se týká televizního vysílání programů 
provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. prostřednictvím druţice, které je směřováno na 
území Maďarska. 

-  Rada zašle dotazy maďarského regulátora, National Media and Infocomunications 
Authority - Hungary, provozovateli televizního vysílání prostřednictvím druţice, MTV 
NETWORKS s. r. o., s ţádostí o sdělení poţadovaných údajů. 

-  Rada se seznámila s rozdílnými stanovisky Ministerstva průmyslu a obchodu a 
Českého telekomunikačního úřadu, doručenými Radě ve dnech 2. a 5. května 2011, 
které se týkají problematiky stanovení data dokončení přechodu zemského 
analogového na zemské digitální televizní vysílání. 

-  Rada zašle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého 
telekomunikačního úřadu k problematice stanovení data dokončení přechodu zemského 
analogového na zemské digitální televizní vysílání Asociaci televizních organizací 
(ATO) se ţádostí o vyjádření. 

-  Rada vyhověla dle § 14 odst. 5 písm d) zákona č. 106/1999 Sb. ţádosti provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, 
o poskytnutí informací, doručené dne 9. května 2011, č.j. 3950. 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1139/RUD/CET provedla 
důkaz zhlédnutím záznamu vysílání reklam na programu Nova dne 22. září 2010 v 
časovém úseku od 14:00 do 15:00 hodin, respektive záznamu všech odvysílaných 
reklamních bloků v daném časovém úseku. 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1139/RUD/CET provedla 
důkaz výslechem svědka Ing. Jaromíra Janečka. 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1140/RUD/CET provedla 
důkaz zhlédnutím záznamu vysílání reklam na programu Nova dne 17. září 2010 v 
časovém úseku od 21:00 do 22:00 hodin, respektive záznamu všech odvysílaných 
reklamních bloků v daném časovém úseku. 

-  Rada v rámci správního řízení vedeného pod spis.zn. 2010/1140/RUD/CET provedla 
důkaz výslechem svědka Ing. Jaromíra Janečka. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programů šířených 
prostřednictvím kabelových sítí provozovatelem NOEL, s. r. o. - Infokanálu Domanín, 
Infokanálu Velké Němčice, Infokanálu Vracov, Infokanálu Ţeravice a Infokanálu Horní 
Bojanovice- z období od 18. do 21. března 2011. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
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dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila 
provozovatele vysílání NOEL, s. r. o. (se sídlem Na Pískách 3, 695 01 Hodonín, I. č.: 
48908991) na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe dne 4. května 2011 neposkytoval divákům programů Infokanál 
Domanín, Infokanál Velké Němčice, Infokanál Vracov, Infokanál Ţeravice a Infokanál 
Horní Bojanovice 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 kontinuálních úseků vysílání programů šířených 
prostřednictvím kabelových sítí provozovatelem Voborný Jaroslav - TELEVIZE 
IVANČICE, ROSICKÉ KABELOVÁ TELEVIZE a TIŠNOVSKÉ TELEVIZE - z období od 
25. do 28. března 2011. 

-  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, zahájila s provozovatelem AQUA, a. s., 
sídlem Závěrka 285/6, 169 00 Praha 6, IČ: 49447360, správní řízení z moci úřední pro 
moţné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, ţe ve dnech 12. 
března 2011 a 15. března 2011 vysílal infotextovou smyčku, která neobsahovala ţádné 
informace, které by dle licenčních programových podmínek a základní programové 
specifikace obsahovat měla (úřední hodiny, informace státní správy, informace 
obecního úřadu, informace z knihovny, informace základní školy, informace sportovního 
klubu, společenskou rubriku, drobnou inzerci místních ţivnostníků a podnikatelů, 
informace o konání společenských akcí atd.) Smyčka obsahovala pouze informace o 
provozovateli, jeho kontaktní údaje a údaje o orgánu vykonávajícím dozor nad 
vysíláním.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu RTA JIŢNÍ 
ČECHY provozovatele RTA Jiţní Čechy, s. r. o. ze dne 10. března 2011 od 00.00 do 
24.00 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 vysílání RTA Jiţní Čechy, spol. s r. o. (se sídlem České Budějovice, 
Neplachova 1/2297, PSČ 370 04, IČ: 466 83 321) na porušení § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 10. března 2011 neposkytoval 
divákům programu RTA JIŢNÍ ČECHY snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, 
ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání, a to ani na svých webových stránkách. Pokud tak učinil jinou známou 
formou, tj. např. prostřednictvím sluţeb souvisejících s programem (teletext, EPG), 
Radě tuto informaci neposkytl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence 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., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 
180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 
písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 20. 
března 2011 ve 20:08:08 hodin odvysílal premiérově na programu Prima televize a 
následně v 15 reprízách do 27. března 2011 (dle přiloţeného seznamu) vţdy na tomtéţ 
programu obchodní sdělení Intact - studium v zahraničí, v němţ byl slovně 
prostřednictvím zvukového komentáře prezentován rozsah nabízené sluţby, který 
spočíval v úvodní otázce "s jazyky v koncích?" a posléze v informaci, ţe zadavatel 
disponuje jazykovými kurzy v zahraničí ve třiceti zemích. Tímto byly zdůrazněny 
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kvalitativní i kvantitativní parametry činnosti zadavatele s cílem podpořit prodej 
nabízených produktů, resp. sluţeb. Obchodní sdělení, přestoţe bylo označeno jako 
"sponzor pořadu", mělo charakter reklamy, která nebyla snadno rozeznatelná a 
současně nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 27. dubna 2011 do 9. května 2011: CET 21 spol. s. r. o./Nova - 
film Sex ve městě vysílaný dne 7. května 2011 ve 20:00 hodin na programu Nova; CET 
21 spol. s. r. o./Nova - pořad Česko Slovenská Superstar vysílaný dne 1. května 2011 
ve 20:00 hodin na programu Nova; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - pořad 
Prostřeno vysílaný dne 4. května 2011 v 18:00 hodin na programu Prima televize; 
Česká televize/ČT1 a ČT24 - reportáţ Podivný tendr v hradecké nemocnici vysílaná ve 
dvou verzích dne 8. března v 17:30 hodin v rámci pořadu Zprávy o půl šesté na 
programu ČT1 a v 18:00 hodin rámci pořadu Události v regionech v 18:00 na programu 
ČT24; CET 21 spol. s. r. o./Nova - film Tankový prapor vysílaný dne 24. dubna 2011 v 
15:25 hodin na programu Nova; CET 21 spol. s. r. o./Nova - epizoda seriálu Tisíc a 
jedna noc vysílaná dne 29. dubna 2011 v 17:30 hodin na programu Nova, Česká 
televize/ČT1 a ČT24 - přímý přenos blahořečení Karola Wojtyly vysílaný v rámci pořadu 
Otázky Václava Moravce Speciál dne 1. května 2011 v 12:00 hodin na programech ČT1 
a ČT24; Česká televize/ČT24 - pořad k tématu svatby prince Williama a Catherine 
Middletonové vysílaný dne 29. dubna 2011 od 9.00 hodin na programu ČT24; Česká 
televize/ČT4 - sponzorský vzkaz Clavin vysílaný dne 30. dubna 2011 na programu ČT4 
v rámci přímého přenosu hokejového utkání Česko - Lotyšsko se začátkem v 19:30 
hodin na programu ČT4; Česká televize/ČT1 - pořad Taxík vysílaný na programu ČT1; 
CET 21 spol. s. r. o./Nova - reportáţ o střelbě na Berounsku vysílaná v rámci pořadu 
Televizní noviny dne 1. května 2011 v 19:30 hodin na programu Nova; Česká 
televize/ČT2 - pořad Řekni, kde ti mrtví jsou vysílaný dne 28. května 2011 ve 20:05 
hodin na programu ČT2; Česká televize/web - reklama na přípravek Clavin; Česká 
televize/ČT1 a ČT24 - reportáţ o odkládaných změnách ve vládě vysílaná v rámci 
pořadu Události dne 8. května 2011 v 19:30 hodin na programech ČT1 a ČT24; Česká 
televize/ČT2 - námitka, ţe se Česká televize příliš věnuje historii na úkor aktuálních 
témat; Česká televize/nekonkrétní program a FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - 
stíţnost na nevyváţenost zpravodajství; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program 
- reakce na odpověď Rady na předešlou stíţnost; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní 
program - stíţnost na uznání Jiřího Melky za nepříčetného. 

-  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 CET 21 
spol. s. r. o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 
správní řízení pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g), kterého se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Sex ve městě dne 7. května 2011 od 20:00 hodin na programu 
Nova. Pořad obsahoval v časech 00:36, 02:06 a 02:22 (stopáţ od začátku pořadu) 
explicitní sexuální scény a v čase 02:23 (stopáţ od počátku pořadu) explicitní nahotu, 
coţ mohlo narušit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých, a to především předčasným 
probuzením zájmu o sexuální oblast. 

-  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 § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil tím, ţe dne 
1. května 2011 odvysílal od 20:00 hodin na programu Nova pořad Česko Slovenská 
Superstar, který obsahoval v čase 00:15 od počátku pořadu vulgarismus „u prdele“ a v 
čase 01:24 od počátku pořadu vulgarismus „na hovno“, čímţ porušil povinnost 
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ukládající nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. května 2011 toto rozhodnutí: Rada 
uloţila provozovateli, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 
Praha 4, pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 1. června 2010 v 06:09:36 
hodin na programu ČT 24 a dále v 266 reprízách do 11. června 2010 na programech 
ČT1, ČT2 a ČT 24 (výpis repríz přiloţen), odvysílal označení sponzora Alza.cz (sponzor 
pořadu; sponzor počasí), který naplnil definiční znaky reklamy- uvedený spot vytváří 
příběh, který navozuje divákovi pocit jedinečnosti sluţeb sponzora, společnosti ALZA 
SOFT a. s., prodejce počítačové techniky, který je odborníkem na laserové tiskárny. Ve 
spotu je prezentován konkrétní produkt (laserová tiskárna Hewlet – Packard), jehoţ 
kvalita je zdůrazněna právě tím, ţe prodejce je prezentován jako renomovaný odborník 
na laserové tiskárny. Divák je tak přesvědčován o tom, ţe pokud si zakoupí onu 
konkrétní tiskárnu, bude jistě vysoce kvalitní a spolehlivá. Divák není daným spotem 
pouze vyrozuměn o existenci sponzora, případně o jeho zboţí nebo nabízených 
sluţbách, ale je přímo vybízen k nákupu konkrétně definovaného zboţí a je 
přesvědčován o kvalitách prodejce i produktu. Pro prezentaci vyuţívá příběh, animaci, 
ve které se zelený muţíček ohání laserovým mečem. Právě takový laserový meč proslul 
díky sérii Hvězdných válek, daný spot je tak moţno vnímat jako jistou parafrázi tohoto 
filmového zpracování, spot tedy vytváří reklamní příběh. Spot obsahuje reklamní slogan 
"Tiskárny, to je moje", který zazní z úst maskota firmy Alza. Spot ve svém komplexním 
vyznění zásadně představuje prezentaci výrobků sponzora, nikoli oznámení o 
sponzorování pořadu. Spojení obrazové a zvukové stránky vytváří reklamní příběh, 
který přesvědčuje diváka k nákupu konkrétní laserové tiskárny. Předmětné obchodní 
sdělení - reklama Alza.cz - nebylo ve vysílání ţádným způsobem zřetelně odděleno od 
ostatních částí vysílání a tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového 
vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 
částí vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20101108. Účastníkovi řízení se uloţila 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 20101108.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) 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 ustanovením § 67 ost. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu (dále 
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. května 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila 
provozovateli, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 14. června 2010 v 06:00:11 hodin na 
programu ČT1 a poté v 375 reprízách na programech ČT1, ČT2 a ČT24 (dle 
přiloţeného seznamu) odvysílal označení sponzora Garmin, ve kterém byly pouţity 
takové efekty jako tikání hodin, obracení kalendáře a odpočet letopočtu, které měly 
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diváka přesvědčit o tom, ţe navigace má dlouhou ţivotnost, vzhledem k její kvalitě a 
technické vyspělosti, čímţ byla zdůrazněna kvalita nabízeného produktu. Ta byla dále 
zdůrazněna tím, ţe navigace Garmin vyuţívá mapových podkladů Navteq, coţ lze 
rovněţ povaţovat za vyzdvihování předností navigace, obzvláště pro příznivce map 
Navteq. Spot obsahuje slogany "Navigace s doţivotní aktualizací map Evropy" a 
"Garmin - to je navigace", jednak v textové formě, i mluveným slovem, přičemţ uţívání 
takovýchto superlativních sloganů je typické pro reklamy. V předmětném spotu tak byla 
několikrát zdůrazněna kvalita produktu, navigace Garmin,s cílem přesvědčit diváka k 
nákupu výrobku, a naplnil tak definiční znaky reklamy. Předmětné obchodní sdělení - 
reklama Garmin - nebylo ve vysílání ţádným způsobem zřetelně odděleno od ostatních 
částí vysílání a tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně 
zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo 
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 
č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101104. 
Účastníkovi řízení se uloţila 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 20101104. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.) a § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 17. května 2011 toto rozhodnutí: Rada 
uloţila provozovateli, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15908, Na Ţertvách 24/132, 
Praha 8, 180 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se 
provozovatel dopustil tím, ţe označení sponzora LIGHTHOUSE GROUP (sponzor 
pořadu, mutace 3) odvysílané dne 13. července 2009 ve 21:19:00 hodin na programu 
Prima televize, které bylo reklamou, jelikoţ pobízelo k nákupu nemovitostí 
zdůrazňováním jejich kvalit (zmínka o „dokončených bytech", tedy o nemovitostech, 
které jiţ jsou k prodeji, připravené na své nové majitele, zákazníky, přičemţ tyto 
nemovitosti se nacházejí v ideálním prostření, „v centru a přírodě zároveň". Nabídka 
tedy vypovídá přímo o kvalitativních vlastnostech produktu-jiţ dokončené byty, navíc s 
atraktivním hodnocením, ţe jsou „v centru i v přírodě zároveň"; na podtrţení 
atraktivnosti nabídky slouţí obrysová mapka Prahy s vyznačením lokality nabízených 
bytů, aby bylo jednoznačně jasné, kde se byty nacházejí), nebylo od ostatních částí 
programu zřetelně odděleno a jako reklama nebylo rozeznatelné. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20091070. Současně Rada uloţila v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč. Náhrada 
nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 20091070.  

-  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.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) téhoţ zákona a dle § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), rozhodla dne 17. května 2011 takto: Rada uloţila společnosti Bioline 
Products s. r. o., IČ: 28253060 sídlo: Poděbradská 547/111, Praha 14 pokutu ve výši 
200 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb., neboť v jí zadané reklamě Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. dubna 2010 od 
09:21:52 hodin na programu Televize Barrandov a reprízované do 30. dubna 2010 na 
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programu Televize Barrandov (počet a čas repríz uveden blíţe v odůvodnění), uvedl 
tvrzení, respektive odkaz lékaře MUDr. Luboše Tameleho, který uvedený přípravek 
doporučuje pacientům na alergie, problematickou pleť, dermatitidy, ekzémy a lupénku. 
U spotřebitele, respektive diváka reklamy je tak evokován dojem, ţe předmětný doplněk 
stravy napomáhá při uvedených zdravotních obtíţích. Je tedy dána přímá souvislost 
účinku doplňku stravy s konkrétními onemocněními, coţ je navíc zdůrazněno 
vyjádřením lékaře, čímţ se zadavatel dopustil zákazu přisuzovat potravině vlastnosti 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti 
naznačovat, Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2010593. V souladu s ustanovením § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2010593. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  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.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) téhoţ zákona a dle § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), rozhodla dne 17. května 2011 takto: Rada uloţila společnosti ALL IN 
AGENCY, spol. s r. o., IČ: 43874827 sídlem Heleny Malířové 2, Praha 6 pokutu ve výši 
200 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb, neboť v jí zpracované reklamě Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. dubna 2010 
od 09:21:52 hodin na programu Televize Barrandov a reprízované do 30. dubna 2010 
na programu Televize Barrandov (počet a čas repríz uveden blíţe v odůvodnění), uvedl 
tvrzení, respektive odkaz lékaře MUDr. Luboše Tameleho, který uvedený přípravek 
doporučuje pacientům na alergie, problematickou pleť, dermatitidy, ekzémy a lupénku. 
U spotřebitele respektive diváka reklamy je tak evokován dojem, ţe předmětný doplněk 
stravy napomáhá při uvedených zdravotních obtíţích. Je tedy dána přímá souvislost 
účinku doplňku stravy s konkrétními onemocněními, coţ je navíc zdůrazněno 
vyjádřením lékaře, čímţ se zpracovatel dopustil zákazu přisuzovat potravině vlastnosti 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti 
naznačovat Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2010976. V souladu s ustanovením § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2010976. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  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 17. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se 
zadavatelem reklamy, společností APOTEX (ČR), spol. s r. o., IČ: 45314306, sídlem: 
Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, správní řízení vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt 
APO-CURENZYM, premiérově dne 14. listopadu 2009 od 18:52:13 hodin na programu 
Prima televize a ve 124 reprízách do 1. ledna 2010 na programu Prima televize, dle 
přehledu uvedeného v odůvodnění, neboť účastník v souladu s § 8b odst. 1 zákona č. 
40/1995 Sb. prokázal, ţe vynaloţil veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti 
zabránil, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 
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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 
17. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila se zpracovatelem reklamy, společností 
Bison and Rose, s. r. o., IČ: 25660004, se sídlem: Bělohorská 33, 169 00 Praha 6, 
správní řízení vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt APO-CURENZYM, premiérově 
dne 14. listopadu 2009 od 18:52:13 hodin na programu Prima televize a ve 124 
reprízách do 1. ledna 2010 na programu Prima televize, dle přehledu uvedeného v 
odůvodnění, neboť účastník v souladu s § 8b odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. prokázal, 
ţe vynaloţil veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránil, čímţ odpadl důvod 
pro vedení řízení. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. 
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 moţné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit odvysíláním obchodního sdělení Tropical Islands dne 1. 
června 2010 v 7:44:21 hodin na programu Nova a dále v 44 reprízách do 30. června 
2010 na programu Nova (dle přiloţeného seznamu), neboť nebylo prokázáno, ţe došlo 
k porušení zákona a tím odpadl důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 40/2010, 
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 11. prosince 2009, č.j. 9 Ca 281/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. 
vav/4445/09 ze dne 2. 6. 2009; sp. zn. 2009/267/vav/CET, jímţ byla uloţena pokuta 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. ve výši 100 000,- Kč za porušení § 49 odst. 4 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe dne 14. 12. 2008 na programu Nova v 
pořadu „To nevymyslíš“ nedodrţel 20 minutový odstup mezi dvěma po sobě 
následujícími přerušeními reklamou. 

-  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 17. května 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. 
o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého náměstí 1078/5, Praha 5, správní řízení 
vedené pro moţné porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl 
dopustit tím, ţe dne 14. 12. 2008 na programu Nova v pořadu „To nevymyslíš“ 
nedodrţel 20 minutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními 
reklamou, z důvodu absence předchozího upozornění na porušení zákona dle § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2011 č. j. 8 
A 260/2010 – 90, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ve věci sp. zn. 
2007/728/had/Del, jímţ byla udělena sankce společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. 
s. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
zákona č. 230/2006 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek CEM-M 
zdraví ţeny (mutace 6) v premiéře dne 9. února 2007 na programu Nova. 

-  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 zákona č. 230/2006 Sb.,(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. května 2011 toto 
usnesení: Rada zastavila se zadavatelem reklamy, společností Delpharmea 
Nutraceuticals a. s., IČ: 63080940, sídlem: Panská 895/6, 110 00 Praha 1, správní 
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řízení vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním reklamy na přípravek CEM-M zdraví ţeny (mutace 6) v premiéře dne 
9. února 2007 na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl 
důvod pro vedení řízení.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 A 247/2010 ze dne 
22. 3. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. had/2836/2010, sp. zn. 
2009/1241/had/CET, jímţ byla uloţena provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokuta ve výši 
100 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) 
s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na programu Nova a dále pak 
s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin; 6.9.2009 od 18:33:19 hodin; 6.9.2009 
od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin; 13.9.2009 od 18:33:10 hodin; 
13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03 hodin; 20.9.2009 od 18:08:01 
hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od 18:05:18 hodin a 27.9.2009 od 
18:51:58 hodin na tomtéţ programu. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
č. j. 8 A 247/2010 ze dne 22. 3. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. 
had/2836/2010, sp. zn. 2009/1241/had/CET, jímţ byla uloţena provozovateli CET 21 
spol. s r. o. pokuta ve výši 100 000,- Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení Knauf 
(sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin 
na programu Nova a dále pak s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin; 
6.9.2009 od 18:33:19 hodin; 6.9.2009 od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin; 
13.9.2009 od 18:33:10 hodin; 13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03 
hodin; 20.9.2009 od 18:08:01 hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od 
18:05:18 hodin a 27.9.2009 od 18:51:58 hodin na tomtéţ programu. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platném do 31. prosince 2009 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 17. května 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli CET 21 spol. s r. o. IČ: 
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 pokutu ve výši 100 
000,- Kč, pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v 
době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil tím, ţe obchodní sdělení 
Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 
hodin na programu Nova a dále pak s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin; 
6.9.2009 od 18:33:19 hodin; 6.9.2009 od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin; 
13.9.2009 od 18:33:10 hodin; 13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03 
hodin; 20.9.2009 od 18:08:01 hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od 
18:05:18 hodin a 270.9.2009 od 18:51:58 hodin na tomtéţ programu, nebylo zřetelně 
odděleno od ostatních částí programu, přestoţe se jednalo o reklamu, naplněním 
definičních znaků reklamy, zejména obsahem reklamního sloganu, který se přímo 
obrací na potenciálního zájemce a zdůrazňuje, jak snadné je stavět s materiály Knauf. 
Byť nejsou v obsahu obchodního sdělení jmenovány ani konkrétní výrobky, ani nejsou 
zdůrazněny jejich specifické vlastnosti, má reklamní povahu, neboť divák je informován 
o tom, ţe s výrobky firmy Knauf, určenými k budování podlah, fasád, příček, podkroví 
apod., pořídí celou stavbu od podlahy po střechu, takţe je vyzdvihována komplexnost 
nabídky. Kladné hodnocení produktů sponzora a srovnání jejich kvality spočívá tedy ve 
zdůraznění skutečnosti, ţe právě s nimi můţe potenciální zákazník stavět jedním 
tahem, tedy ţe právě od firmy Knauf pořídí vše, co ke stavbě domu potřebuje, a nemusí 
se tedy zabývat sháněním jednotlivých stavebních materiálů od různých výrobců. V této 
skutečnosti je spatřována výzva zákazníkovi k vyuţití sluţeb firmy Knauf. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 20091241. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
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správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 20091241. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu ze dne 7. dubna 2011, č.j. 10A 
268/2010, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne ze dne 24. 8. 2010 sp. zn. 
2008/865/HOL/CET čj. LOJ/2930/2010, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. 
uloţena pokuta ve výši 5 x 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 1-5), 
které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě příběhu navozujícím v divákovi 
pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení domácnosti, atd.), celkového 
pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a 
"citlivý", nebylo rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu ze dne 
7. dubna 2011, č.j. 10A 268/2010, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne ze 
dne 24. 8. 2010 sp. zn. 2008/865/HOL/CET čj. LOJ/2930/2010, kterým byla 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 5 x 50 000,- Kč pro porušení § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Persil, 
produkt Sensitive (mutace 1-5), které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě 
příběhu navozujícím v divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení 
domácnosti, atd.), celkového pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro 
diváka jako např.: "silný" a "citlivý", nebylo rozeznatelné a u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 180/2008 – 64 
ze dne 29. 3. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/1405/08 ze dne 7. 11. 
2007, jímţ bylo rozhodnuto o uloţení pokuty ve výši 1 830 000,- Kč společnosti Simply 
You a. s. pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 26. 1. 2006, ke 
kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek Arginmax (kód F188, mutace 6, délka 
spotu 30 s), který byl vysílán premiérově dne 3. srpna 2006 v 15:02:53 hodin na 
programu Prima televize. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
č. j. 8 Ca 180/2008 – 64 ze dne 29. 3. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. 
had/1405/08 ze dne 7. 11. 2007, jímţ bylo rozhodnuto o uloţení pokuty ve výši 1 830 
000,- Kč společnosti Simply You a. s. pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
ve znění do 26. 1. 2006, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek Arginmax 
(kód F188, mutace 6, délka spotu 30 s), který byl vysílán premiérově dne 3. srpna 2006 
v 15:02:53 hodin na programu Prima televize. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. března 2011, 
č.j. 7 As 88/2010 - 75, jímţ byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 
dubna 2010, č. j. 6 Ca 365/2009-46, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí 
Rady ze dne 7. října 2009, č.j. 6968/09, kterým byla provozovateli Česká televize 
uloţena pokuta 800 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
odvysíláním obchodního sdělení na produkt VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 5), 
označené jako sponzor reklamní znělky do vysílání programu ČT1 a ČT2 v měsíci 
květnu 2008 celkem v 8 případech. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2011, 
č.j. 10 A 267/2010, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 3.8.2010, sp.zn.: 
2010/54/FOL/CET; č.j.: FOL/2560/2010, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. 
uloţena sankce ve výši 250 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm.g), zákona č. 
231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, neboť 
odvysíláním pořadu Ordinace v Růţové zahradě, resp. scén prezentujících obchodní 
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dům TESCO, dne 10. prosince 2009 ve 20:00 hodin na programu NOVA se dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skryté a podprahové reklamy a 
teleshopping. 

-  Rada souhlasila s podání kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 9. března 2011, č.j. 10 A 267/2010, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady 
ze dne 3.8.2010, sp.zn.: 2010/54/FOL/CET; č.j.: FOL/2560/2010, kterým byla 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 250.000,- Kč pro porušení § 
48 odst. 1 písm.g), zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného 
správního deliktu, neboť odvysíláním pořadu Ordinace v Růţové zahradě, resp. scén 
prezentujících obchodní dům TESCO, dne 10. prosince 2009 ve 20:00 hodin na 
programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skryté a 
podprahové reklamy a teleshopping. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 A 124/2010, kterým 
byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutím Rady ze dne 18.5.2010, sp.zn. 
2010/167/vav/ČES a 2010/168/vav/ČES, kterými byla uloţena podle ustanovení § 60 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), pokuta vţdy ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v § 
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového 
vysílání zřetelně zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. K porušení 
povinnosti došlo odvysíláním reklamy na produkt NIKON Coolpix S1000PJ (mutace 1, 
sponzor počasí) dne 2. listopadu 2009 od 6:18:30 hodin na programu ČT1 a 
odvysíláním reklamy na produkt NIKON Coolpix S1000PJ (mutace 1, sponzor pořadu) 
dne 2. listopadu 2009 od 7:28:12 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6 A 15/2011, kterým 
byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutím Rady ze dne 13.5.2009, sp.zn. 
2008/1299/vav/ČTV, č.j. vav/3680/09, a ze dne 13.5.2009, sp.zn. 2008/1300/vav/ČTV, 
č.j. vav/3679/09, kterými byla uloţena podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), pokuta vţdy ve 
výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně 
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově oddělné od ostatních částí programu. K porušení povinnosti došlo 
odvysíláním reklamy PRIMA, produkt Mroţ (mutace 3), resp. (mutace 4), označenou 
účastníkem jako sponzor pořadu, do vysílání. Reklama byla zařazena do vysílání 
programu ČT1 v premiéře dne 1. června 2008 v čase 18:45:20 hodin (resp. 18:53:26 
hodin). 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 6/2011-74 ze 
dne 16. března 2011, doručeným Radě dne 4. května 2011, kterým byla odmítnuta 
kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2009, č.j. mac/5831/09, spis.zn. 
2008/1660/mac/FTV, kterým Rada uloţila provozovateli, FTV Prima, spol. s. r. o., 
pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 23. listopadu 2008 od 18:55 hodin na 
programu Prima televize odvysílal pořad Zprávy TV Prima, resp. reportáţ o vzpouře v 
jedné guatemalské věznici, který obsahoval záběry znázorňující pět uřezaných hlav a 
záběr na jednoho z vězňů, jak jednu z hlav poloţených na bílém prostěradle odkopne 
pryč, které byly způsobilé vyděsit a traumatizovat dětského diváka, čímţ ohrozil 
zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. 
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-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 30. března 
2011, č.j. 6 As 24/2010, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze č.j. 11Ca 338/2008 - 51 ze dne 22.10.2009, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 17. 6. 2008 č.j. 
fol/5304/08 sp. zn. 2008/431/FOL/FTV, jímţ byla provozovateli, FTV Prima, spol. s r. o. 
uloţena pokuta ve výši 200 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst.1 písm.g) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, neboť se 
odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 10. 3. 2008 od 15:40 hodin na programu Prima 
televize dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hodin pořady 
a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých.  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, HBO Česká republika, IČ: 61466786, 
se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, k jemu uloţeným upozorněním na 
porušení zákona/licenčních podmínek, a to upozornění spis. zn. 2011/333/RUD/HBO, 
2011/334/RUD/HBO a 2011/335/RUD/HBO, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe na 
programech HBO Comedy (vysílaný na základě licence spis.zn. 2008/221/zem/HBO), 
HBO Comedy (vysílaný na základě licence spis.zn. 2008/222/zem/HBO) a HBO 
(vysílaný na základě licence 2008/223/zem/HBO) v roce 2010 nenaplnil poţadavky na 
zastoupení evropské nezávislé tvorby. 

-  Rada konstatovala, ţe vydala provozovateli, HBO Česká republika, IČ: 61466786, se 
sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, upozornění na porušení 
zákona/licenčních podmínek, a to upozornění spis. zn. 2011/333/RUD/HBO, 
2011/334/RUD/HBO a 2011/335/RUD/HBO, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe na 
programech HBO Comedy (vysílaný na základě licence spis.zn. 2008/221/zem/HBO), 
HBO Comedy (vysílaný na základě licence spis.zn. 2008/222/zem/HBO) a HBO 
(vysílaný na základě licence 2008/223/zem/HBO) v roce 2010 nenaplnil poţadavky na 
zastoupení evropské nezávislé tvorby. Provozovatel ve svém vyjádření č.j. 3739/2011 
ze dne 29. dubna 2011 doloţil, ţe Radě poskytl nesprávné údaje, které vedly Radu k 
vydání předmětných upozornění, a zároveň Radě poskytl údaje opravené. Z analýzy 
údajů v opravených hlášeních pak vyplynulo, ţe provozovatel na všech třech 
programech v roce 2010 naplnil poţadavky na zastoupení evropské nezávislé tvorby, a 
proto Rada nebude k uloţeným upozorněním přihlíţet. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, Stanice O, a. s., IČ: 26509911, se 
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, k uloţenému upozornění na porušení 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
dne 21. února 2011 neposkytoval divákům programu O (óčko) snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a to ani na svých webových stránkách, ani 
jinou známou formou, tj. např. prostřednictvím sluţeb souvisejících s programem 
(teletext, EPG).  

 

 

OSTATNÍ 

-  Rada schválila znění dopisu, jímţ vyzve provozovatele Česká televize a Český 
rozhlas k poskytnutí informací k naplňování povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s dopisem České národní banky, Samostatného odboru ochrany 
spotřebitele, č.j. 3820/2011/P, doručeným dne 4. května 2011, jímţ ČNB reaguje na 
přípis Rady č.j. 3426/2011/O, kterým Rada upozornila na reklamy na poskytování 
finančních sluţeb subjekty CETELEM, GE Money bank a HOME CREDIT. 

-  Rada se seznámila s dopisem ministra vnitra ve věci zajištění úkolů vyplývajících pro 
ústřední orgány státní správy ze zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech 
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-  Rada vzala na vědomí informaci o společném prohlášení evropských regulačních 
orgánů (European Union Audiovisual Regulatory Authorities), jejichţ zástupci se setkali 
ve dnech 4. - 5. května 2011 na Kypru.  

 

V Praze dne 19. 5. 2011 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


