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Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 8. 6. 2010  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

-  program schválila ve znění projednaných změn 

-  stanovila priority své činnosti pro období červen 2010 – květen 2011  

-  zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV MORAVA, 
s. r. o. / R1 MORAVA do Evidence pod číslem 2010/519 a vydala poskytovateli 
potvrzení o zápisu do Evidence 

-  vzala na vědomí ţádost samoregulátora Sdruţení pro internetovou reklamu v ČR, z. 
s. p. o., o spolupráci v oblasti zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
sluţbách na vyţádání, na jejímţ základě bude probíhat spolupráce Rady a 
samoregulačního orgánu 

-  udělila společnosti 11 TV production, s. r. o., IČO 264 59 981 licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název 
(označení) programu: Metropol TV územní rozsah vysílání: Kabelové sítě KABEL servis 
Praha spol. s r. o., katastrální území Praha - Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, 
Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, 
Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubec, Ďáblice, Háje, Hájek u Uhříněvsi, Hloubětín, 
Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, 
Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, 
Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice,Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Košíře, 
Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, 
Lipany,Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana,Malešice, Michle, 
Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí u Říčan, Nové Město, Nusle, Petrovice, 
Písnice, Pitkovice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, 
Řeporyje, Řepy, Satalice, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobin, Staré Město, Stodůlky, 
Strašnice, Střešovice, Stříţkov, Suchdol. Šeberov, Štěrboholy, Točná, Trója, Třebonice, 
Třeboradice, Uhříněves, Újezd u Průhonic, Újezd nad Lesy, Veleslavín, Velká Chuchle, 
Vinohrady, Vinoř, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Záběhlice, Zadní Kopanina, 
Zbraslav, Zličín, Ţiţkov; Kladno, Dubí u Kladna, Hnidousy, Kročehlavy, Motyčín, 
Rozdělov, Vrapice; Kralupy nad Vltavou, Mikovice u Kralup nad Vltavou, Zeměchy u 
Kralup nad Vltavou, Lobeč, Lobeček, Minice u Kralup nad Vltavou; Neratovice, 
Byškovice, Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic, Korycany; Nymburk, Drahelice 

-  udělila společnosti Jindřichohradecká televizní s. r. o., IČ 28109503, licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: Jindřichohradecká televize; územní rozsah vysílání: 
Jindřichův Hradec  

-  přerušila s provozovatelem Radio Profil s. r. o. IČ: 150 53 164 správní řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Kozlov alt. Ústí nad Orlicí 88,9 MHz/250W z důvodu řízení o předběţné otázce 
(koordinace uvedeného kmitočtu Českým telekomunikačním úřadem) podle § 20 odst. 4 
a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. a uvedený kmitočet zašle ke koordinaci 
na Český telekomunikační úřad - licence č. j. Ru/107/01 

-  udělila provozovateli PS KŘÍDLA, s. r. o. IČ: 255 18 674 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Hodonín 92,8 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Rádio PETROV (číslo licence Ru/139/01) 

-  udělila provozovateli PS KŘÍDLA, s. r. o. IČ: 255 18 674 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
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Svitavy 92,9 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. pro program Rádio PETROV (číslo licence Ru/139/01) 

-  udělila provozovateli ESA - rádio, s. r. o. IČ: 62954202 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Karlovy Vary 92,2 MHz / 200 W na Karlovy Vary 92,2 MHz / 200 W souřadnice 
stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 12E5229, 50N1434 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Fajn radio (číslo licence Ru/99/01) 

-  udělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi Rádio Haná souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Šumperk 100,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program RADIO HANÁ (číslo licence Ru/101/01) 

-  udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. IČ: 261 45 430 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Klatovy - Štěpánovice 103,3 MHz/400 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat (číslo licence Ru 138/01) 

-  udělila provozovateli NONSTOP s. r. o. IČ: 494 47 530 souhlas ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Jihlava 102,3 / 200W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro program RÁDIO KROKODÝL (číslo licence RU/10/99) 

-  udělila provozovateli EVROPA 2, spol. s r. o. IČ: 158 91 283 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Třebíč 106,7 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program EVROPA 2 (číslo licence Ru/113/01) 

-  udělila provozovateli RADIO BONTON a. s. IČ: 601 92 682 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Sezimovo Ústí 91,7 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Bonton (číslo licence Ru/104/01) 

-  udělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. IČ: 452 70 881 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Hradec Králové 104,1 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO (číslo licence Ru/91/99) 

-  udělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. IČ: 452 70 881 souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Mladá Boleslav 106,2 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO (číslo licence Ru/91/99) 

-  neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Radio Beat IČ: 261 45 430 
(licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Ostrava - Hladnov 90,4 MHz alt. 96,0 MHz 
alt. 99,9 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

-  neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. /Radio Beat IČ: 261 45 430 
(číslo licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Humpolec 92,7 MHz alt. 92,8 MHz/200 W z 
důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

-  neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. /Radio Beat IČ: 261 45 430 
(číslo licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Velká Bíteš 98,3 MHz, alt. 101,5 MHz, alt. 
107,9 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ 

-  zastavila s provozovatelem Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice IČ: 278 52 474 
(licence spis. zn. 2008/934/zab) správní řízení v části týkající se změny územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtů Rokycany 105,1 MHz a Rousínov 91,6 MHz, a to podle § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., protoţe provozovatel vzal ţádost v části zpět 
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-  upozornila provozovatele Route Radio s. r. o., v souladu s ustanovením § 59 zákona 
č. 231/2001 Sb., na porušení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil vysíláním na kmitočtech Dolní Královice 96,4 MHz/50 W, Herálec 91,7 MHz/50 
W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Mirošovice 98,3 MHz/50 W, 
Psáře – exit 92,3 MHz/50 W, Speřice 98,6 MHz/50 W a Vyškov 91,9 MHz/50 W, které 
neodpovídá platnému územnímu rozsahu vysílání rozhlasového programu Radio 
Dálnice a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

-  prodlouţila provozovateli Rádio Student, s. r. o. IČ: 262 41 790 dobu platnosti licence 
č. j. Ru/168/04 ze dne 1. listopadu 2004 k rozhlasovému vysílání programu Free Rádio 
se souborem technických parametrů Brno – Kohoutovice 107,0 MHz / 0,435 kW 
souřadnice stanoviště WGS 84: 16 33 12 / 49 11 18 o dobu 8 let tj. do 11. listopadu 
2020 

-  shledala, ţe provozovatel Český rozhlas odvysílal dne 30. dubna 2010 v 18. 33 hodin 
na programu Český rozhlas 1- Radioţurnál pořad 20 minut Radioţurnálu v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání  

-  se seznámila s analýzou rozhlasového vysílání prostřednictvím dokrývačů programu 
Kiss Hády v kontrolovaném dnu 3. května 2010 v čase od 00:00 do 24:00 hodin a 
shledala, ţe provozovatel RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. odvysílal program Kiss 
Hády v kontrolovaném dnu 3. května 2010 v čase od 00:00 do 24:00 hodin v souladu s 
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.  

-  se seznámila s podnětem společnosti Green Swam Pharmaceuticals týkajícím se 
reklamního spotu na produkt Proenzi 3, odvysílaným v průběhu měsíce dubna 2010 na 
rozhlasových programech Impuls a Frekvence 1 

-  udělila provozovateli HUKU s. r. o. souhlas se změnou skutečnosti uvedených v 
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 
výše základního kapitálu, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, 
společenské smlouvy, a seznamu společníků dle ţádosti provozovatele ze dne 18. 
května 2010, č. j. 4151 

-  vydala provozovateli InzertMax s. r. o. (licence sp. zn. 2010/196/sve/INZ, č. j. 
sve/1116/2010) souhlas ke změnám dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívajících ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu 
jednotlivých společníků a výše jejích obchodních podílů, seznamu společníků a s tím 
související změně společenské smlouvy dle č. j. 3984, ve znění č. j. 4356 a seznámila 
se s informací, ţe provozovatel InzertMax s. r. o. (licence sp. zn. 2010/196/sve/INZ, č. j. 
sve/1116/2010), v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., oznámil změnu sídla 
společnosti 

-  se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu ze dne 24. května 2010, 
č. j., 4352, ţe proti rozhodnutí ČTÚ, č. j. 39 160/2009-606/XVI. vyř. ze dne 29. dubna 
2010 ve věci sporu mezi EBD s. r. o. proti Czech Digital Group, a. s. o uzavření smlouvy 
podle § 72a zákona o elektronických komunikacích, podal navrhovatel EBD, s. r. o. proti 
tomuto rozhodnutí včasný rozklad a proto nemohlo uvedené rozhodnutí nabýt právní 
moci s tím, ţevyčká v uvedené věci na pravomocné rozhodnutí; tuto skutečnost sdělí 
společnosti REGIO MEDIA, a. s. ve věci jejího podnětu a společnosti Czech Digital 
Group, a. s.  

-  registrovala provozovateli TradeTec, a. s., 2009/41/zem/TTE, dle § 29 odst. 1, písm. 
d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření 
převzatého vysílání o Slovenskou republiku a Maďarsko 

-  registrovala provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s. r. o., registrace č. j. Rg/73/96, dle § 
29 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v 
registraci nových převzatých televizních programů: české: Disney Channel, KINO CS, 
MTV, Prima COOL, PUBLIC, SPORT2, SPORT 5, Televize Barrandov, Z 1; zahraniční: 
DOKU KLUB, EUROSPORT 2, FISHING & HUNTING PREMIUM CHANNEL, JimJam, 
JOJ PLUS, MGM-Channel Central Europe, Sport 1, STV 3 – Trojka, TA 3, The History 
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Channel (Europe), TV DOMA a seznámila se s informací provozovatele CABTEL mont 
ZLÍN, s. r. o., registrace č. j. Rg/73/96, oznámenou dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., ţe program ČT 1 bude šířen v HD rozlišení (High Definition) 

-  registrovala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r. o., změny v přihlášce k 
registraci podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření 
územního rozsahu vysílání o katastrální území: Děsná I, Děsná II, Dobruška, Dolní 
Benešov, Frýdlant nad Ostravicí, Habartov, Havlíčkův Brod, Hlinsko v Čechách, Hodov, 
Chotěboř, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jilemnice, Jiřetín pod Bukovkou, Kamenná u 
Jihlavy, Kostice, Livzalac, Malšice, Měřín, Meziměstí, Milevsko, Náchod, Noviny pod 
Ralskem, Perknov, Police nad Metují, Prachatice, Příšovice, Rovensko pod Troskami, 
Roţmitál pod Třemšínem, Sezimovo Ustí, Skalice u České Lípy, Světlá nad Sázavou, 
Šlapanov, Tábor, Tanvald, Úpice, Vamberk, Velké Hamry, Velké Meziříčí, Volary, 
Volyně, Vrchlabí, Zdice; Aš, Bechyně, Broumov, Broumov – Olivětín, Břeclav, Český 
Dub, Česká Lípa, Číměř nad Jihlavou 

-  zastavila řízení o ţádosti, č. j. 4120, provozovatele Kabelová televize Přerov, a. s., 
Ru/45/03 a Rg/60/96, o souhlas dle § 21 odst. 1, písm. e) a oznámení dle § 29 odst. 1, 
písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., dle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

-  vydala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a. s. upozornění podle § 59 odst. 
1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za 
neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně 
došlo a stanoví lhůtu k nápravě, a to 30 dnů ode dne doručení upozornění 

-  se seznámila s dopisem Mgr. Mojmíra Náplavy, s dopisem Mgr. Ludmily Kutějové a s 
rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ve věci vlastnických vztahů ve 
společnosti Českomoravská televizní, s. r. o.  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2010, č. j. 10 
Ca 423/2009-77, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009, sp. zn. 
2008/1061/zab, o udělení licence společnosti Rádio Samson, spol. s r. o. k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio SAMSON s vyuţitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,5 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W a 
Tachov 105,6 MHz/200 W, a věc vrácena Radě k dalšímu řízení 

-  uloţila provozovateli, CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého 
1078/5, Praha 5, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť označením sponzora RIMMEL, produkt Volume Flash Mousse 
(sponzor pořadu, mutace 1), s premiérou dne 6. září 2008 v 08:50:56 hodin na 
programu Nova porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, 
u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. Současně 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  

-  uloţila provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 
Kavčí hory, 147 00 Praha 4, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť odvysíláním pořadu 
Události, resp. příspěvku Nový trend při problémech ve stavebním řízení, dne 28. srpna 
2009 od 19:00 hodin na programu ČT1, v němţ nebyly dodrţeny zásady objektivity a 
vyváţenosti, a to zejména tím, ţe nebyl dán prostor k vyjádření kritizované straně, se 
dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které uloţila povinnost zajistit, 
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity 
a vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském ţivotě. Současně uloţila účastníkovi řízení v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
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-  uloţila provozovateli LONDA, spol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Křemencova 4, 
Praha 1 – Nové Město, pokutu ve výši 25 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu RÁDIO IMPULS dne 29. ledna 2010 v 
čase 18:46 hodin odvysílal skrytou reklamu na pořad Televizní noviny vysílaný 
provozovatelem CET 21 spol. s r. o. na programu NOVA. Současně 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 

-  zastavila správní řízení vedené s provozovatelem LONDA, spol. s r. o., IČ: 49241931, 
se sídlem Křemencova 4, Praha 1 – Nové Město, pro moţné porušení § 48 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít na programu RÁDIO IMPULS 
dne 29. ledna 2010 v čase 18:46 hodin odvysíláním reklamy, v níţ účinkuje moderátor 
zpravodajských pořadů, neboť odpadl důvod správního řízení 

-  se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu s 
návrhy dalšího postupu za období duben 2010, která pokrývala úseky vysílání těchto 
programů v těchto časech: Filmbox 26. dubna 14:00 - 22:00  hodin a 28. dubna 14:00 -
22:00  hodin, Animal Planet 23. dubna 13:00 - 17:00  hodin, Disney XD 12. dubna 15:00 
- 22:00  hodin, HBO 12. dubna 12:00 - 22:00  hodin, HBO Comedy 12. dubna 15:00 - 
22:00  hodin a 8. dubna 15:00 -19:00  hodin a 9. dubna 20:00 - 24:00  hodin, TV 
Paprika 11. dubna 7:00 - 11:00  hodin a 12. dubna 18:00 - 22:00  hodin, Spektrum 15. 
dubna 19:00 - 23:00  hodin a 27. dubna 12:00 - 17:00  hodin, MGM 8. dubna 20:00 - 
24:00  hodin, Zone reality 11. dubna 16:00 - 22:00  hodin, National Geographic 14 
dubna 18:00 - 22:00  hodin, a dále hodinové úseky těchto registrovaných reklamních, 
interaktivních a zpravodajských programů: Aktive direkt TV, Best of Shopping, Renault 
TV, Eurotic neu, Sexysat TV, Aljazeera int., Juwelo TV, Allfun TV, Visitx TV, EHS TV, 
Almasriya, Bunny club24, Bizzar24, Das Erotische TV, Traumgirls TV, Rundum sex TV, 
Kamasutra TV, Sex-kontakte, Mobile sex, Erotik SAT, Dream girls TV, Deutsche girls2, 
Lustkanal, Fotohandy, Maennersache TV, 123Damenwahl, !Flirtline TV, Gayboys live, 
Saterotiktreff. TV, P*rnme TV, Achtungerotik. TV, 666Girls. TV, Eroticdome, Proerotic 
TV, Gutersex. TV, Liebestraum. TV, Liebesgluck. TV, Sexygirls. TV, Achtung singles. 
TV, Absolutsexy. TV, Beate Uhse Sexysat, Deutches erotic. TV, Venusclub. TV a 
Telefonsex. TV 

-  upozornila provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním vulgarismů v pořadu Tropická 
bouře dne 9. dubna 2010 od 21:00 hodin na programu HBO Comedy se dopustil 
porušení povinnosti 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 06.00 hodin 
druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění  

-  se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v 
období 30. března aţ 31. května 2010: Česká televize /ČT1 – Události, 7. května 2010 
od 19.00 hodin na programu ČT1; Česká televize /ČT24 – Události, komentáře, 7. 
května 2010 od 22.00 hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklama Walmark 
na produkt Urinal Akut, mutace 2, premiéra 1. dubna 2010 od 11:53:00 hodin na 
programu Prima televize; Různí provozovatelé/různé programy – reklama Solex Argo na 
produkt Enterosgel-soutěţ, mutace 2, premiéra 3. dubna 2010 od 09:21:52 hodin na 
programu Barrandov; FTV Prima, spol. s r. o. /Prima televize – reklama APOTEX (ČR) 
na produkt APO-CURENZYM, mutace 1, premiéra 14. listopadu 2009 od 18:52:13 hodin 
na programu Prima televize; CET 21 spol. s r. o. /Nova Cinema – Ro(c)k podvraťáků, 
24. května 2010 od 20.00 hodin; FTV Prima, spol. s r. o. /Prima televize – 27. dubna, 
2010 od 21.20 hodin; Česká televize /ČT24 – Hyde park, 19. května 2010 od 20.10 
hodin; Česká televize /ČT24 – Studio 6, 20. května 2010 od 5.59 hodin; Česká televize 
/ČT2 – Zabíjení po česku, 6. května 2010 od 20.00 hodin; Česká televize /ČT1 – My 
jsme to nevzdali, 8. května 2010 od 20.00 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Televizní 
noviny, reportáţ, v níţ se objevil JUDr. Miroslav Dvořák s pouty na rukou, dne 3. dubna 
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2010 od 19.30 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Televizní noviny, reportáţ o výbuchu 
domu v Třinci v roce 1984, 24. dubna 2010 od 19.30 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – 
Ceny Anděl 2009, 17. dubna 2010 od 20.00 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Anno 
2009, 20. února 2010 od 20.00 hodin; Česká televize /ČT1 – 7 divů Česka, 24. dubna 
2010 od 20.00 hodin; Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – reklama 
Mountfield; Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – reklama na rum Captain 
Morgan; Česká televize /ČT1, ČT24 – teleshopping, 27. května 2010 od 18.25:49 hodin; 
Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – reklama Walmark na doplněk stravy 
Proenzi 3; Česká televize /ČT4 Sport – reklamu na TV Samsung; CET 21 spol. s r. o. 
/MTV – Budíček, 29. března 2010 od 6.00 hodin; Česká televize /ČT1 – STOP – řady 
řidičům; Česká televize /nekonkrétní program – stíţnost, jeţ není zaměřena ke 
konkrétnímu pořadu; Česká televize /internet – stíţnost, jeţ není zaměřena ke 
konkrétnímu pořadu; Nekonkrétní provozovatel /nekonkrétní program – stíţnost, jeţ 
není zaměřena ke konkrétnímu pořadu; Česká televize /ČT1 a ČT24 – Otázky Václava 
Moravce Speciál; Česká televize /ČT1, ČT24 – povolební vysílání; Česká televize /ČT1 
– Nedej se, respektive dvě reportáţe týkající se podniku Lesy České republiky, 7. a 21. 
dubna 2010; Česká televize /ČT24 – Ekonomika ČT24, 15. dubna 2010 od 13.10 hodin 
na programu ČT24; Česká televize / ČT1 – Události, 18. dubna 2010 od 19.00 hodin na 
programu ČT1  

-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, 
komentáře, respektive reportáţe Filharmonie bez Darjanina, dne 7. května 2010 od 
22.00 hodin na programu ČT24 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti 

-  zahájila se společností Walmark a. s. sídlem: Třinec-Oldřichovice 44 správní řízení z 
moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Urinal Akut (mutace 2), premiérově 
vysílané dne 1. dubna 2010, 11:53:00 hodin, na programu Prima televize v počtu 208 
repríz do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/ na 
programech Barrandov, ČT1, ČT2, ČT24, Nova, Nova Cinema a Prima televize, se 
mohla dopustit porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na 
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text 
"doplněk stravy" 

-  zahájila se společností Bioline Products s. r. o., sídlo: Poděbradská 547/111, Praha 
14 správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Enterosgel, 
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na programu Televize 
Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých repríz v přiloţeném 
seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazují nekalosoutěţní praktiky 

-  zahájila se společností Bioline Products s. r. o., sídlo: Poděbradská 547/111, Praha 
14 správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Enterosgel, 
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na programu Televize 
Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých repríz v přiloţeném 
seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje přisuzováním potravině vlastností 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti 
naznačovat  

-  zahájila se společností Bioline Products s. r. o., sídlo: Poděbradská 547/111, Praha 
14 správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Enterosgel, 
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na programu na programu 
Televize Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých repríz v 
přiloţeném seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, 
v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy" 
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-  zahájila se společností APOTEX (ČR), spol. s r. o., sídlem: Na Poříčí 1079/3a, Praha 
1 správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt APO-CURENZYM, 
premiérově vysílané dne 14. listopadu 2009 od 18:52:13 hodin na programu Prima 
televize ve 124 reprízách do 1. ledna 2010 /výpis jednotlivých repríz v přiloţeném 
seznamu/ na programu Prima televize, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje přisuzovat potravině vlastností 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti 
naznačovat  

-  upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ro(c)k podvraťáků dne 24. května 2010 od 
20.00 hodin na programu Nova Cinema se dopustil porušení povinnosti 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 06.00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení upozornění  

-  upozornila provozovatele FTV Prima, s r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ano, šéfe! dne 27. dubna 2010 od 21.20 
hodin na programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti 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 06.00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení upozornění  

-  udělila provozovateli Studio Re Vi s. r. o., IČ: 46709975, sídlo: Arbesova 18, 466 04 
Jablonec nad Nisou, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování programu RTM prostřednictvím pozemních vysílačů, udělené pod č. j. 
Ru/177/98/1359, v souladu s souladu § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně programového schématu dle ţádosti provozovatele, doručené 
Radě dne 8. dubna 2010 pod č. j. 2951 a doplněné dne 12. května 2010 pod č. j. 3953 

-  zahájila s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Na 
Strţi 65/1702,140 62 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost uchovávat záznamy 
všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a 
poskytnout je Radě, kterého se mohl dopustit tím, ţe jím poskytnutý záznam programu 
Nickelodeon ze dne 12. března 2010 z časového úseku od 15:00 do 22:00 hodin nebyl 
v technickém stavu, který by umoţnil jeho monitoring  

-  zahájila s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Na 
Strţi 65/1702,140 62 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost uchovávat záznamy 
všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a 
poskytnout je Radě, kterého se mohl dopustit tím, ţe jím poskytnutý záznam programu 
VH1 Polska ze dne 12. března 2010 z časového úseku od 15:00 hodin do 22:00 hodin 
nebyl v technickém stavu, který by umoţnil jeho monitoring  

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio, a. 
s., IČ 416 93 311, Kříţeneckého náměstí 322, 152 00 Praha 5 učinil adekvátní nápravu 
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., na něţ byl Radou 
upozorněn, jelikoţ poskytl poţadované údaje, vztahující se k odvysílaným evropským 
dílům na programu Televize Barrandov v roce 2009  

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání První zpravodajská, a. s., IČ 
27204090, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 učinil adekvátní nápravu 
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., na něţ byl Radou 
upozorněn, jelikoţ poskytl poţadované údaje, vztahující se k odvysílaným evropským 
dílům na programu Z1 v roce 2009  
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-  upozornila provozovatele televizního vysílání První zpravodajská, a. s., IČ 27204090, 
se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, na porušení licenčních podmínek, a to v 
souvislosti s nedodrţením poţadovaného podílu evropské tvorby, evropské nezávislé 
tvorby a pořadů se skrytými či otevřenými titulky ve vysílání programu Z1 v roce 2009 a 
stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění  

-  zahájila s provozovatelem Carolinas corporation, a. s. IČ 284 54 791, se sídlem 
Lucemburská 1302/35, 130 00 Praha 3 správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo 
neposkytnutím údajů o evropských dílech, dílech evropských nezávislých výrobců a 
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2009 na 
programu Fashion TV a neposkytnutím údajů o počtu a délce odvysílaných českých děl 
v roce 2009 na programu Fashion TV 

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání HUKU, s. r. o., IČ 28545800 se 
sídlem Pernštejnská 319/7, 184 00 Praha 8 učinil adekvátní nápravu porušení § 47 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., na něţ byl Radou upozorněn, jelikoţ ve 
stanovené lhůtě poskytl poţadované údaje, vztahující se k odvysílaným evropským 
dílům na programu ETHNIC TV v roce 2009 

-  zahájila s provozovatelem MaxiFilm & TV, s. r. o. IČ 614 57 019 se sídlem Na 
Šafránce 1812/43, 101 00 Praha 10 správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 
47 odst. 1 písm a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 
konkrétní údaje o evropských dílech a dílech evropských nezávislých výrobců 
odvysílaných v roce 2009 na programu Da Vinci  

-  zastavila s provozovatelem MaxiFilm & TV, s. r. o. IČ 614 57 019 se sídlem Na 
Šafránce 1812/43, 101 00 Praha 10, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné 
porušení § 47 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neposkytnutím údajů o 
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2009 na 
programu Da Vinci a rovněţ neposkytnutím údajů o počtu a délce odvysílaných českých 
děl v roce 2009 na programu Da Vinci, jelikoţ provozovatel dosud neobdrţel předchozí 
upozornění na porušení předmětného zákonného ustanovení, čímţ odpadl důvod 
správního řízení  

-  upozornila provozovatele MaxiFilm & TV, s. r. o., IČ 614 57 019 se sídlem Na 
Šafránce 1812/43, 101 00 Praha 10, na porušení § 47 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl údaje o evropských dílech nezávislých 
producentů, která nejsou starší pěti let, a která byla odvysílána v roce 2009 na 
programu DaVinci, a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v 
roce 2009 na programu DaVinci a stanovila lhůtu k nápravě 10 dnů ode dne doručení 
upozornění  

-  vzala na vědomí, ţe na televizní vysílání programu Meteo TV provozovatele 
METEOPRESS, spol. s r. o., IČ 47125381, se sídlem Kříţeneckého náměstí 1079, 152 
00 Praha 5, se vztahuje výjimka z povinností stanovených v § 42 aţ 44 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť podle § 42 věta druhá téhoţ zákona, do celkového vysílacího 
času, z něhoţ se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se 
nezapočítává čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěţí, 
teletextu, reklamy a teleshoppingu  

-  uloţila provozovateli, SAT Plus, s. r. o., IČ 260 58 952, se sídlem Závišova 502/5, 140 
00 Praha 4 pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť neposkytl Radě údaje potřebné pro účely 
kontroly podílu evropské tvorby a nezávislé evropské tvorby ve vysílání programu FUN 
1 v roce 2009, a tím se dopustil porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb. Současně uloţila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve 
výši 1 000,- Kč  

-  zastavila s provozovatelem TELEPACE, s. r. o., IČ: 268 49 755, se sídlem Kostelní 2, 
702 00 Ostrava, správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 47 odst. 1 
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písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., jelikoţ provozovatel poţadované údaje, 
vztahující se k odvysílaným evropským dílům na programu TV NOE v roce 2009, 
poskytl, čímţ odpadl důvod správního řízení  

-  zastavila s provozovatelem TOTALPRESS, s. r. o., IČ 271 71 531, se sídlem 
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 správní řízení zahájené z moci úřední pro 
moţné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
neposkytnutím poţadovaných údajů, vztahujících se k odvysílaným evropským a 
českým dílům na programu PUBLIC TV v roce 2009, jelikoţ provozovatel dosud 
neobdrţel předchozí upozornění na porušení předmětného zákonného ustanovení, 
čímţ odpadl důvod správního řízení  

-  upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ 271 71 531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 na porušení § 47 odst. 1 písm a),b),c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl údaje o evropských dílech, dílech 
evropských nezávislých výrobců a současných dílech evropských nezávislých výrobců 
odvysílaných v roce 2009 na programu PUBLIC TV a rovněţ neposkytl údaje o počtu a 
délce odvysílaných českých děl v roce 2009 na programu PUBLIC TV a stanovila lhůtu 
k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění  

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání Českomoravská televizní, s. r. 
o., IČ: 26032660, se sídlem Kříţová 111/2, 586 01 Jihlava učinil adekvátní nápravu 
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., na něţ byl Radou 
upozorněn, jelikoţ ještě před lhůtou stanovenou v upozornění poskytl poţadované 
údaje, vztahující se k odvysílaným evropským dílům na programu Vysočina TV v roce 
2009  

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání HELP FILM, s. r. o., IČ 
26291126, se sídlem Branická 1950/209, 140 00 Praha 4, nereagoval na vydání 
upozornění na porušení licenčních podmínek, upravujících minimální zastoupení 
evropské tvorby a evropské tvorby vyrobené nezávislými výrobci ve vysílání programu 
FILMBOX FAMILY 

-  uloţila provozovateli HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, se sídlem Branická 1950/209, 
140 00 Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť na programu Film Box v roce 2009 
byly porušeny licenční podmínky tím, ţe česká (československá) tvorba byla ve vysílání 
zastoupena pouze 12,2%, přestoţe licence vyţaduje, aby česká a slovenská tvorba ve 
vysílání programu Film Box činila 30%, a dále, ţe na programu Film Box v roce 2009 
bylo opatřeno skrytými či otevřenými titulky 3 % pořadů, ačkoliv licenční podmínky 
ukládají povinnost, aby na tomto programu bylo opatřeno skrytými nebo otevřenými 
titulky 5% pořadů. Současně uloţila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

-  uloţila provozovateli HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, se sídlem Branická 1950/209, 
140 00 Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť na programu FILMBOX EXTRA v 
roce 2009 byly porušeny licenční podmínky tím, ţe do programu nebyly zařazovány 
filmy vyrobené v zemích národnostních menšin ţijících v ČR, zejména na Slovensku a 
dále filmy z maďarské a polské kinematografie, a dále, ţe na programu FILMBOX 
EXTRA v roce 2009 bylo opatřeno skrytými či otevřenými titulky 2 % pořadů, ačkoliv 
licenční podmínky ukládají povinnost, aby na tomto programu bylo opatřeno skrytými 
nebo otevřenými titulky 5% pořadů. Současně uloţila účastníkovi řízení v souladu s § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání Disney Channels (Benelux) B. 
V., organizační sloţka, IČ 284 81 143, se sídlem Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2, 
učinil adekvátní nápravu porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., na něţ byl Radou upozorněn, jelikoţ ve lhůtě stanovené v upozornění poskytl 
přehledy všech evropských děl, evropských děl nezávislých výrobců, současných děl 
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evropských nezávislých výrobců a rovněţ českých děl odvysílaných v roce 2009 na 
programu Disney Channel s územním rozsahem Rumunsko, Bulharsko a další 
východoevropské a asijské země 

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání Disney Channels (Benelux) B. 
V., organizační sloţka, IČ 284 81 143, se sídlem Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2 
učinil adekvátní nápravu porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., na něţ byl Radou upozorněn, jelikoţ ve lhůtě stanovené v upozornění poskytl 
přehledy všech evropských děl, evropských děl nezávislých výrobců, současných děl 
evropských nezávislých výrobců a rovněţ českých děl odvysílaných v roce 2009 na 
programu Disney XD s územním rozsahem Polsko 

-  vzala na vědomí, ţe provozovatel televizního vysílání Disney Channels (Benelux) B. 
V., organizační sloţka, IČ 284 81 143, se sídlem Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2, 
učinil adekvátní nápravu porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., na něţ byl Radou upozorněn, jelikoţ ve lhůtě stanovené v upozornění poskytl 
přehledy všech evropských děl, evropských děl nezávislých výrobců, současných děl 
evropských nezávislých výrobců a rovněţ českých děl odvysílaných v roce 2009 na 
programu Disney Channel s územním rozsahem ČR, SR, Maďarsko 

-  zahájila s provozovatelem Mina Media s. r. o. (dříve Valera Estates, Estates, s. r. o. ), 
IČ: 28188811, se sídlem Na Příkopě 392/9, 11000 Praha 1, správní řízení z moci úřední 
pro moţné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na 
výzvu Rady neposkytl ţádné údaje o evropských dílech, evropských dílech nezávislých 
výrobců a současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2009 
na programu MTV Adria a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých 
děl v roce 2009 na programu MTV Adria 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení AXA Pojišťovna, mutace 3, premiérově 
dne 26. října 2007 v čase 21:31:02 hodin na programu ČT 1 - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení Panasonic, produkt Viera, mutace 1, 
premiérově dne 26. října 2007 v čase 21:31:02 hodin na programu ČT 1 - označeného 
jako sponzor reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení Panasonic, produkt Viera, mutace 2, 
premiérově dne 26. října 2007 v čase 21:33:02 hodin na programu ČT 1 - označeného 
jako sponzor reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu-  
zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na Hřebenech 
II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním obchodního sdělení Peugeot 308, mutace 1, premiérově dne 15. října 2007 
v čase 19:59:58 hodin na programu ČT 1 - označeného jako sponzor reklamní znělky, 
neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení RWE, mutace 1, premiérově dne 15. 
října 2007 v čase 21:28:29 hodin na programu ČT 1 - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení Synot Tip, mutace 1, premiérově dne 17. 
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října 2007 v čase 21:31:54 hodin na programu ČT 2 - označeného jako sponzor 
reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu 

-  se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 1. 4. 2010 č. j. 8 Ca 236/2008, kterým 
bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/386/vav/ČTV, kterým byla České televize 
uloţena pokuta ve výši 4 x 100 000 Kč pro porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se účastník řízení dopustil premiérovým 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky GE Money Bank, produkt EU Servis, 
mutace 1, dne 1. 11. 2007 v čase 18:59:21 hodin na programu ČT1, premiérovým 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky Panasonic, produkt Pro Curve, mutace 
1, dne 14. 11. 2007 v čase 17:24:38 hodin na programu ČT4, premiérovým odvysíláním 
označení sponzora reklamní znělky Reflex, mutace 1,dne 16. 11. 2007 v čase 22:56:09 
hodin na programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení sponzora reklamní znělky 
Reflex, mutace 2,dne dne 19. 11. 2007 v čase 21:38:30 hod. na programu ČT1, které 
nebyly jako reklamy zřetelně odděleny od ostatních částí programu 

-  zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, Na 
Hřebenech II, Praha, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení GE Money Bank, produkt EU Servis, 
mutace 1, dne 1. 11. 2007 v čase 18:59:21 hodin na programu ČT1, premiérovým 
odvysíláním označení sponzora reklamní znělky Panasonic, produkt Pro Curve, mutace 
1, dne 14. 11. 2007 v čase 17:24:38 hodin na programu ČT4, premiérovým odvysíláním 
označení sponzora reklamní znělky Reflex, mutace 1,dne 16. 11. 2007 v čase 22:56:09 
hodin na programu ČT1, premiérovým odvysíláním označení sponzora reklamní znělky 
Reflex, mutace 2,dne dne 19. 11. 2007 v čase 21:38:30 hodin na programu ČT1 - 
označených jako sponzor reklamní znělky, neboť došlo k zániku trestnosti správního 
deliktu 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2010, č. j. 8 
ca 235/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn. 
2006/879/dzu/CET, č. j. hol/4291/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti poskytovat objektivní a 
vyváţené informace, kterého se dopustila odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. 
reportáţe Chyba v silničním zákoně dne 12. srpna 2005 od 19:30 hodin na programu 
Nova, jelikoţ reportáţ vycházela pouze z jednostranné kritiky řidičů tramvají, přičemţ 
divákovi nebyla předmětná problematika dostatečně objasněna a divák si tak nemohl 
svobodně vytvořit názor 

-  souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 22. dubna 2010, č. j. 8 ca 235/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
2. června 2009 sp. zn. 2006/879/dzu/CET, č. j. hol/4291/09, jímţ byla uloţena pokuta ve 
výši 50 000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti poskytovat 
objektivní a vyváţené informace, kterého se dopustila odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, resp. reportáţe Chyba v silničním zákoně dne 12. srpna 2005 od 19:30 hodin na 
programu Nova, jelikoţ reportáţ vycházela pouze z jednostranné kritiky řidičů tramvají, 
přičemţ divákovi nebyla předmětná problematika dostatečně objasněna a divák si tak 
nemohl svobodně vytvořit názor  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2010, č. j. 7 
Ca 243/2009, kterým se ruší rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2009, sp. zn. 
2008/1685/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši 
800 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
reklamy na Marie Claire (mutace 2), označenou jako sponzor reklamní znělky, v 
premiéře dne 19. srpna 2008, dále rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009, sp. zn. 
2008/1304/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši   
1 000 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
reklamy na Marie Claire (mutace 1), označenou jako sponzor reklamní znělky, v 
premiéře dne 22. července 2008, dále rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009, sp. zn. 
2008/1305/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši 
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150 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
reklamy na RWE (mutace 5), označenou jako sponzor reklamní znělky, v premiéře dne 
28. července 2008 a rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009, sp. zn. 
2008/1306/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta ve výši 
150 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
reklamy na RWE (mutace 6), označenou jako sponzor reklamní znělky, v premiéře dne 
28. července 2008 a věci se vrací Radě k dalšímu řízení 

-  se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 36/2009-78, 
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost společnosti Vzalantzen Distillers CR, spol. s r. 
o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2008, č. j. 9 Ca 284/2008 - 
46, jímţ byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady dne 8. 2. 2008, sp. zn. 
2007/397/had, č. j. had/847/08, kterým rozhodla o uloţení pokuty ve výši 100 000,- Kč 
za porušení § 4 písm. e) zákona o regulaci reklamy, a to odvysíláním reklamního spotu 
na produkt Vzalantzen Fernet Premium (kampaň Kamarád do deště, mutace 1) 
vysílaného premiérově dne 6. 4. 2007 v 18:57:23 hodin na programu Prima televize 
(opakovaně reprízovaného v průběhu měsíce dubna a května 2007 na programech ČT 
1, Nova a Prima televize), neboť tato reklama evokovala psychickou podporu ve 
spojitosti s konzumací alkoholu  

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 33/2010 – 128 ze 
dne 13. dubna 2010, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, čj. 10 Ca 5/2009 - 71, v právní věci ţalobkyně CET 
21 spol. s r. o., proti rozhodnutí Rady ze dne 1. 7. 2008, čj. fol/7405/08, jímţ uloţila CET 
21 spol. s r. o. pokuty v celkové výši 600 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v § 
32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., k němuţ došlo bezdůvodným odvysíláním 
záběrů týraného chlapce z Kuřimi dne 9. 1. 2008 v pořadu Odpolední televizní noviny 
od 17. 00 hodin na programu Nova, dne 9. 1. 2008 v pořadu Televizní noviny od 19. 30 
hodin na programu Nova, dne 13. 1. 2008 v pořadu Střepiny od 21. 30 hodin na 
programu Nova, dne 15. 1. 2008 v pořadu Televizní noviny od 19. 30 hodin na 
programu Nova, dne 16. 1. 2008 v pořadu Televizní noviny od 19. 30 hodin na 
programu Nova a dne 20. 1. 2008 v pořadu Střepiny od 21. 35 hodin na programu Nova  

-  se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. dubna 2010, č. j. 7 
As 80/2009-96, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost provozovatele Česká televize 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2009, č. j. 10 Ca 301/2008-
50, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutím Rady ze dne 10. září 2008, sp. zn. 
2008/939/vav/ČTV a 2008/940/vav/ČTV, kterými byly provozovateli Česká televize 
uloţeny pokuty v celkové výši 400 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť dne 29. dubna 2008 v čase 21:32:04 a 21:34:09 hodin na 
programu ČT2 v premiéře odvysílal reklamu na produkt Simply you, Clavin Strong 
(mutace 1 a 2) a v průběhu dubna 2008 tyto reklamy 1x reprízoval 

-  se seznámila s rozsudkem Městkého soudu v Praze č. j. 8 Ca 380/2008 - 107 - 110 
ze dne 27. dubna 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení rozhodnutí Rady sp. 
zn. : 2008/329/FOL/FTV, č. j. hol/5305/08, jímţ byla provozovateli FTV Prima spol. s r. 
o. udělena pokuta 250 000,- Kč, za porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sběratelé kostí I. dne 11. února 2008 od 
15:45 hodin na programu Prima televize se dopustil 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 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 379/2008 – 105 – 108 
ze dne 27. dubna 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení rozhodnutí Rady sp. 
zn. 2008/330/FOL/FTV, č. j. fol/5353/08, jímţ byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. 
udělena pokuta ve výši 250. 000,- Kč za porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Myšlenky zločince I. dne 11. února 
2008 od 16:40 hodin na programu Prima televize se provozovatel dopustil porušení 
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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  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010, č. j. 6 
Ca 364/2009-47, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 7. října 
2009, č. j. 6967/09, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 1 200 
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 4), označené jako 
sponzor reklamní znělky do vysílání programu ČT1 a ČT2 v měsíci květnu 2008 celkem 
ve 12 případech 

-  se seznámila s rozsudkem 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 

-  podle ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. schválila novelizovaný 
Organizační řád Úřadu Rady  

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 294/2009 ze dne 27. 
dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25. srpna 2009 sp. zn. 
2008/404/mac/FTV č. j. mac/6430/09, jímţ byla udělena pokuta ve výši 100 000,-Kč 
provozovateli FTV Prima spol. s r. o. za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 4. 
února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize 

-  souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 
Ca 294/2009 ze dne 27. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25. 
srpna 2009 sp. zn. 2008/404/mac/FTV č. j. mac/6430/09, jímţ byla udělena pokuta ve 
výši 100 000,-Kč provozovateli FTV Prima spol. s r. o. za porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu 
Sběratelé kostí dne 4. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 313/2009 ze dne 27. 
dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2009 sp. zn. 
2008/1658/mac/ČTV č. j. mac/6028/09, jímţ byla udělena pokuta ve výši 500. 000,-Kč 
provozovateli Česká televize za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Události v regionech, resp. reportáţe Zájem 
Zlíňanů o volby zpočátku překvapil dne 24. října 2008 od 18:00 hodin na programu ČT 1 

-  souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 
Ca 313/2009 ze dne 27. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. 
července 2009 sp. zn. 2008/1658/mac/ČTV č. j. mac/6028/09, jímţ byla udělena pokuta 
ve výši 500 000,-Kč provozovateli Česká televize, za porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Události v regionech, 
resp. reportáţe Zájem Zlíňanů o volby zpočátku překvapil dne 24. října 2008 od 18:00 
hodin na programu ČT 1 

-  se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2010, č. j. 8 
Ca 208/2009-40, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009, sp. zn. 
2008/1286/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., uloţena pokuta 
50 000,- Kč za porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
ţe odvysílal označení sponzora pořadu časopis FOR MEN (mutace 1) na programu 
Prima televize, kterým nebyl identifikován sponzor, označení sponzora bylo do vysílání 
premiérově zařazeno dne 14. června 2008 v čase 23:11:45 hodin 

-  zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Ţertvách, Praha 8 – Libeň, pro moţné porušení § 53 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním označení sponzora pořadu 
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časopis FOR MEN (mutace 1) na programu Prima televize premiérově dne 14. června 
2008 v čase 23:11:45 hodin, kterým nebyl identifikován sponzor, neboť nebylo 
prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 

-  podala dle § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, kasační 
stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2010, č. j. 10 Ca 
423/2009-77 

-  se seznámila s obsahem Návrhu usnesení Vlády České republiky k podnětu Rady 
vlády České republiky pro lidská práva k problematice zvýšení ochrany dětí před 
alkoholem a tabákem, jeţ byl doručen dne 7. června 2010 pod č. j. 4733 a souhlasí 
s navrhovaným zněním odpovědi 

- Rada se seznámila se stanoviskem Asociace televizních organizací k materiálům 
Rady týkajícím se umístění produktu a schvaluje odpověď Asociaci televizních 
organizací (viz přílohu) 

 

V Praze dne 10. 6. 2010 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv. cz 

274 813 830 

 

 

Příloha 

 
Váţení, 

  
reaguji na Stanovisko Asociace televizních organizací k materiálům Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání týkajícím se umístění produktu. 

 
Ve Vašem stanovisku reagujete jak na Doporučení vydané Radou provozovatelům 
vysílání, tak na informativní materiál Úřadu Rady určený laické veřejnosti za účelem 
obeznámení s pojmem umístění produktu a způsobem jeho uplatnění ve vysílání. 

 
Ve svém dopise vyjadřujete znepokojení nad obsahem obou zmíněných materiálů. 

 
Předně bych se vyjádřila k materiálu určenému divákům. Poţadavek, aby vznik tohoto 
materiálu byl konzultován s provozovateli vysílání, není na místě. Materiál vznikl 
v reakci na řadu nejenom telefonických dotazů ze strany diváků, kteří poţadovali 
vysvětlení základních faktů vztahujících se k umístění produktu do vysílání. Úřad Rady 
proto přistoupil v souladu se zásadou dobré správy a vstřícného přístupu k veřejnosti ke 
zveřejnění neoficiálního materiálu, který zjednodušující formou divákům fenomén 
umístění produktu přibliţuje. Záměrně byly voleny zevšeobecňující formulace, které 
měly splnit srozumitelnou informační roli, bez aspirace na vyčerpávající výčet všech 
moţností výskytu umístění produktu ve vysílání. 
Tento materiál se ţádným způsobem závazně nedotýká provozovatelů televizního 
vysílání! 

  
 

V návaznosti na veřejné projevy provozovatelů televizního vysílání poţadující po Radě 
přijetí výkladu, či postupu v oblasti nově zaváděného institutu umístění produktu oslovila 
Rada písemně všechny provozovatele televizního vysílání s otázkami na jejich záměry 
ohledně zařazování umístění produktu do jejich vysílání. Většina provozovatelů ve 
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svých dopisech vyjádřila názor, ţe by při aplikaci nové právní úpravy uvítala jednotný 
postup, a to zejména pro označování pořadů s umístěním produktu. 

 
Rovněţ Asociace televizních organizací vyjádřila své postoje a dokonce vyzvala Radu, 
aby v počátečním období nepostupovala formou ukládání sankcí, ale vyjádřila postoj 
Rady k vyuţívání této nové formy komerční komunikace. 

 
Rada na základě vyjádření jednotlivých provozovatelů, Vaší  Asociace a také Asociace 
provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR a rovněţ v úzké návaznosti na 
zkušenosti se zaváděním umístění produktu v jiných evropských zemí přistoupila 
k vypracování materiálu formulovaného jako Doporučení provozovatelům. Smyslem 
tohoto materiálu bylo vytvořit pro zavedení právní úpravy umístění produktu takové 
podmínky, které eliminují riziko, ţe se daná oblast stane předmětem správního trestání 
a která novou formu komerční komunikace srozumitelně představí divácké veřejnosti.  

 
Na svém 11. zasedání Rada Doporučení související s aplikací nové právní úpravy 
umístění produktu určené provozovatelům vysílání vydala. 

 
Většina poţadavků formulovaná v Doporučení, upravující barevnost piktogramu a 
vysvětlujícího textu, jejich velikost, doba setrvání na obrazovce a rovněţ poţadavky 
související s tzv. edukativním obdobím,  vychází z potřeb diváka tak, aby bylo 
garantováno, ţe divák bude dostatečně informován o tom, ţe pořad obsahuje umístěný 
produkt a rovněţ, co je cílem takového umístění.  

 
Vaší argumentaci, ţe pro většinu těchto doporučení není přímá opora v zákoně, je 
moţno přisvědčit. Právě z důvodu, ţe zákon formuluje řadu poţadavků, aniţ by je 
specifikoval či konkretizoval, přistoupila Rada k vypracování tohoto doporučení. 
Doporučení tak má zjednodušit aplikaci nové právní úpravy všem zúčastněným stranám 
– tj. zejména divákům a provozovatelům. 

 
Rada si je plně vědoma, ţe materiál nemůţe být pro provozovatele televizního vysílání 
závazný, proto je nazván „doporučení“. 

 
Rada proto můţe pouze konstatovat, ţe kategoricky odmítavé stanovisko Asociace 
televizních organizací k vydanému Doporučení degraduje Radou nastoupenou cestu 
vzájemné spolupráce. 

 
S pozdravem 

 
JUDr. Kateřina Kalistová 
Předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

 
V Praze dne 8. června 2010 

 

 


