Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 28. 6. 2011
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání
projednala 67 bodů programu. Dále se seznámila s 22 stíţnostmi diváků a
posluchačů, na základě nichţ vydala pět upozornění na porušení zákona. Rozhodla o
zahájení čtyř správních řízení na základě monitoringu úřadu Rady. Rada na svém
12. zasedání uloţila sedm pokut. Tři pokuty, kaţdá ve výši 5 000,- Kč, byly uloţeny
provozovateli Stanice O, a. s. za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil zařazením různých mutací
teleshoppingu www.ockomobil.cz do reklamního bloku. Pokuta ve výši 200 000,- Kč
byla uloţena společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o., za porušení povinnosti stanovené
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve vztahu k § 5 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zpracováním reklamy Cervarix.
Pokuta ve výši 30 000,- Kč byla uloţena provozovateli Barrandov Televizní Studio, a.
s. za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu EZO.TV. Provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. byly
uloţeny dvě pokuty ve výši 50 000,- Kč (II. rozhodnutí ve věci) za porušení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodních sdělení prezentovaných
jako označení sponzora, která však svým obsahem byla reklamou. Podrobnější
informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada zastavila dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s
provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlo Na Ţertvách 24/132, Praha
8 – Libeň, PSČ 180 00, o změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci sp. zn.
2010/68/koz/FTV, č.j. KOZ/1169/2010 ze dne 16. března 2010, spočívající ve změně
licenčních podmínek programu Prima family v části Údaje o případných sluţbách přímo
souvisejících s programem, neboť ţadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady
ţádosti, které brání v pokračování řízení; podání č.j. 3751, 4163.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele MTV NETWORKS, s. r. o. k dotazům
maďarského regulátora, National Media and Infocomunications Authority – Hungary.
- Rada zašle poţadované údaje maďarskému regulačnímu orgánu, National Media and
Infocomunications Authority – Hungary.
- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62, licence sp. zn. 2010/610/sve/MTV ze dne 3. 8. 2010,
souhlas ke změně označení názvu programu na Viacom BLINK dle § 21 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 a ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 1) ve změně územního rozsahu vysílání na: výčet
států, na jejichţ území bude vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Černá
Hora, Slovinsko, Albánie, Makedonie (zrušení vysílání ve státech Rusko, Izrael,
Ukrajina, Jihoafrická republika, Nigérie, Keňa a rozšíření vysílání do států Bulharsko,
Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Albánie, Makedonie); 2) ve změně
hlavního jazyka vysílání na polština; 3) ve změně dalších programových podmínek na:
Program bude obsahovat: Seriály a komediální seriály 30 – 50%; Reality show 15 –
30%; Dále bude program obsahovat animované pořady, hrané filmy, dokumentární
filmy, pořady o ţivotním stylu a hry ; dle podání č.j. 5054.
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- Rada informovala regulační orgány členských států Evropské unie Bulharska a
Slovinska, na jejichţ území bude televizní vysílání programu Viacom BLINK
provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na Strţi
65/1702, PSČ 140 62, zcela nebo převáţně směřováno; informace o programu: licence
sp. zn. 2010/610/sve/MTV ze dne 3. 8. 2010, platnost licence do 10. 8. 2022; označení
názvu programu: Viacom BLINK; základní programová specifikace: všeobecně zábavný
televizní program zaměřený na americkou produkci zábavných pořadů; hlavní jazyk
vysílání: polština; dle podání č.j. 5054.
- Rada upozornila provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a. s., IČ: 258 42 609, se
sídlem U Nákladového nádraţí 3144, Praha 3, PSČ 130 00, registrace sp. zn.:
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008, na porušení § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě neoznámil změnu sídla
společnosti a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada vydala provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ 15043355, sídlo Semily –
Podmoklice, U potoka 267, PSČ 513 01 souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci č.j. Ru/80/02, ze dne 9. března 2002, dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání
programu Kabelová televize Ţacléř v katastrálních územích Ţacléř, okres Trutnov ke dni
30.6.2011, dle podání č.j. 4380 a 4475.
- Rada v souladu s § 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, ze dne
12.6.1996, v rozsahu katastrálního území Ţacléř, okres Trutnov, na jeho ţádost, ke dni
30.6.2011, dle podání č.j. 4380 a 4475.
- Rada sděluje provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Na
Strţi 65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, ţe zákon č. 231/2001 Sb. neumoţňuje prodlouţit
lhůtu k zahájení vysílání, která je stanovená ustanovením § 12 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada se seznámila se stanoviskem samoregulátora - Asociace televizních organizací
(ATO) ve věci problematiky dne dokončení přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. června
2011, č.j. 6 As 21/2011 - 187, kterým se přiznává odkladný účinek kasačních stíţností
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2010, č.j. 6 A 162/2010 72, ve věci ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. o doplnění licenčních
podmínek licence č. 012/94 o novou licenční podmínku č. 38 pro digitální vysílání.
- Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.) dne 28. června 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 Libeň, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Přešlapy, který měl obsahovat umístění
produktu Golf Yacht, dne 8. září 2010 na programu Prima televize od 20:00 hodin, aniţ
by byl pořad řádně označen symbolem upozorňujícím diváka na přítomnost umístěného
produktu v pořadu, neboť se porušení zákona neprokázalo, 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
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500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem
Strakonická televize, s. r. o., sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČ: 26076357,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe na písemnou výzvu poskytl Radě
záznam vysílání programu Strakonická televize, který nebyl v náleţité technické kvalitě,
jelikoţ jeho obrazová sloţka nebyla plynulá a viditelně postrádala některé obrazové
snímky.
- 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 Strakonická televize, s. r.o., sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČ:
26076357, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe ve dnech 11. –
14. května 2011 zařazoval do úseku vysílání programu Strakonická televize nazvaného
Textové zprávy zvukovou sloţku v podobě převzatého rozhlasového vysílání stanice
Český rozhlas České Budějovice provozovatele Český rozhlas, přičemţ tuto skutečnost
nemá uvedenu v licenci. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní od doručení tohoto
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele vysílání STAR – nova, spol. s r. o. (se sídlem Otovice, K panelárně 172,
PSČ 360 01, IČ: 18227007) na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe dne 16. června 2011 neposkytoval divákům programů
Infokanál Rotava a TV Boţí Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele vysílání STAR – nova, spol. s r. o. (se sídlem Otovice, K panelárně 172,
PSČ 360 01, IČ: 18227007) na porušení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe neinformoval Radu o tom, ţe kvůli technickým překáţkám
nevysílá od 5. května 2011 program Infokanál Rotava; Rada se o této skutečnosti
dozvěděla aţ na základě nedodání vyţádaného záznamu z části předmětného období,
provozovatel tedy porušil povinnost oznamovat Radě, ţe došlo k technickým překáţkám
vysílání, které mu brání ve vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele vysílání STAR – nova, spol. s r. o. (se sídlem Otovice, K panelárně 172,
PSČ 360 01, IČ: 18227007) na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe neposkytl Radě v náleţité technické kvalitě záznam vysílání
programu TV Boţí Dar z období od 11. do 14. května 2011, čímţ porušil povinnost
uchovávat v odvysílané podobě a v náleţité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem
televizního vysílání Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ: 14770423, sídlem
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Brodská 90, 261 05 Příbram, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ je provozovatel vysílání povinen
uchovávat v odvysílané podobě a v náleţité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť záznamy ze dnů 11.– 14. května 2011, které
provozovatel Radě zapůjčil na její vyţádání, neobsahovaly záznamy videotextového
vysílání.
- 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,
18000 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 21.
dubna 2011 od 6:28:46 hodin na programu Prima love premiérově a dále v reprízách
dne 21. dubna 2011 od 7:28:46 hodin a 28. dubna 2011 od 6:28:46 hodin a od 7:28:47
hodin na témţe programu odvysílal obchodní sdělení Regulus, uvedené jako"sponzor
počasí", které prezentovalo rozsah a vlastnosti produktů sponzora, nad rámec označení
sponzora, s cílem podpory prodeje produktů, resp. vyuţití sluţeb sponzora. V
obchodním sdělení je obsaţeno kvalitativní hodnocení („spolehlivý dodavatel“),
podrobná specifikace produktů a sluţeb („dodavatel tepelné techniky pro vyuţití
obnovitelných zdrojů energie“), která je obohacena ještě o reklamní slogan „Regulus
úsporné řešení pro vaše topení“, obsahující přímé oslovení diváků - spotřebitelů. Navíc
je v obchodním sdělení zahrnut kontakt v podobě internetové adresy, kde je moţné
produkty a sluţby objednat. Obchodní sdělení má výrazně dynamické zpracování, které
podtrhuje jeho reklamní charakter. Sestává z řady záběrů dokumentujících produkty
firmy a činnost firmy za účelem její propagace. Obchodní sdělení tak naplňuje definiční
znaky reklamy. Na základě monitoringu obchodních sdělení v televizním vysílání bylo
zjištěno, ţe odvysílání premiéry, ani ţádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově,
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních
částí vysílání.
- 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 §
53 a § 39 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uloţila provozovateli
FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 18000 Praha 8 Libeň, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní
smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení Regulus do vysílání
na programu Prima love premiérově dne 21. dubna 2011 od 6:28:46 hodin a dále ve
třech reprízách dne 21. dubna 2011 od 7:28:46 hodin a 28. dubna 2011 od 6:28:46
hodin a od 7:28:47 hodin na témţe programu.
- 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 Město Přibyslav se sídlem Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ:
002 68 097, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe neposkytl záznam vysílání programu TV PŘIBYSLAV z časového
období od 11. května 2011 od 00.00 hodin do 14. května 2011 do 24.00 hodin. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období květen 2011, která pokrývala úseky
těchto programů v těchto časech: Česká televize/ČT4 Sport 3.5.2011 15:00-00:00,
4.5.2011 15:00-00:00, 6.5.2011 15:00-00:00, 7.5.2011 12:00-00:00, 9.5.2011 12:0000:00, 11.5.2011 13:00-00:00, 12.5.2011 13:00-00:00, 13.5.2011 15:00-00:00 a
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15.5.2011 15:00-00:00; HBO Česká republika, spol. s. r.o./HBO 4.5.2011 18:00-00:00,
8.5.2011 18:00-00:00, 9.5.2011 18:00-00:00; 11.5.2011 18:00-00:00, 15.5.2011 20:0004:00, 18.5.2011 18:00-00:00 a 22.5.2011 18:00-00:00; CET 21 spol. s r. o./Nova
10.5.2011 20:09-21:27, 12.5.2011 20:09-21:26 a 17.5.2011 20:11-21:26; CET 21 spol.
s. r. o./MTV 13.5.2011 18:00-00:00; CET 21 spol. s r. o./Nova Sport 14.5.2011 14:0000:00; Stanice O, a. s./ O "Óčko" 18.5.2011 12:00-00:00, 20.5.2011 18:00-02:00 a
21.5.2011 18:00-04:00.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001, jelikoţ na konci pořadu "Před utkáním
Finsko-Česko" vysílaného dne 4. 5. 2011 od 19:33 do 20:02 hodin na programu ČT4
Sport nebyl tento pořad označen jako pořad obsahující umístění produktu. Rada
stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 8. června 2011 - 22. června 2011: CET 21 spol. s r. o./NOVA
Cinema - pořad Útek do divočiny, vysílaný dne 4. června 2011 od 15:25 hodin na
programu NOVA Cinema; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - pořad Šéf na grilu,
vysílaný dne 6. června 2011 od 21:20 hodin na programu Prima televize; FTV Prima,
spol. s r. o./Prima televize - pořad Kdyţ si Chuck bral Larryho, vysílaný dne 11. června
2011 od 20:00 hodin na programu Prima televize; Česká televize/ČT1 - pořad Kráska v
nesnázích, vysílaný dne 21. června 2011 od 21:00 hodin na programu ČT1; Česká
televize, Český rozhlas/nekonkrétní program - stíţnost na neobjektivní informování o
odborářské stávce; Česká televize/ČT24 - upoutávka na pořad Horizont, vysílaná dne 8.
června 2011 od 21:58 hodin; Česká televize/ČT1 - upoutávka na pořad V hlavní roli
zločin, vysílaná dne 12. června 2011 od 18:56 hodin na programu ČT1; Henkel ČR,
spol. s r. o./více provozovatelů - reklamní spot FA NutriSkin; Česká televize/ČT24 pořad Studio 6, vysílaný dne 10. června 2011 od 5:59 hodin na programu ČT24; FTV
Prima, spol. s r. o./Prima televize - pořad Show Jana krause, vysílaný dne 10. června
2011 od 22:00 hodin na programu Prima televize; Česká televize/ČT24 - pořad Studio
6, vysílaný dne 12. května 2011 od 5:59 hodin na programu ČT24; FTV Prima, spol. s r.
o./Prima televize - pořady Zprávy TV Prima, vysílané dne 31. května 2011 od 19:00
hodin na programu Prima televize (reportáţ o týrání dětí) a Fakta Barbory Tachecí,
vysílaná dne 24. května 2011 od 17:45 hodin na programu prima televize; CET 21 spol.
s r. o./NOVA - pořad Velká cena Kanady, vysílaný dne 12. června 2011 od 18:55 hodin
na programu NOVA; Global Inspiration, s. r. o./Stream.cz - stíţnost na video o napadení
rapera Rytmuse; Česká televize/nekonrétní program - stíţnost na informování o
Národním parku Šumava v uplynulých 4 letech; CET 21 spol. s r. o./NOVA - pořad
Ulice, vysílaný dne 17. června 2011 od 18:30 na programu NOVA; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - navazující korespondence na předešlou stíţnost;
SPI International/FilmBox - postoupená stíţnost od polského regulátora; FTV Prima,
spol. s r. o./Prima televize - odpověd na dopis Rady ohledně předešlé stíţnosti;
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost nepříslušná Radě;
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost nepříslušná Radě (nekalé
praktiky při volání do televizní soutěţe); Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program
- stíţnost na rozostřování obchodních značek v TV vysílání.
- 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., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5,
IČ 45800456, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Útěk do divočiny dne 4. června 2011 od 15:25 hodin na programu Nova Cinema, který
obsahoval vulgarismy „do prdele“ (čas záznamu 51:56 od začátku pořadu), „čuráky“
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(čas záznamu 51:56 od začátku pořadu), „kurva“ (čas záznamu 2:19:18 od začátku
pořadu), čímţ porušil povinnost 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 stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto
upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Šéf na grilu dne 6. června 2011 od 21:20 hodin na programu Prima televize,
který obsahoval vulgarismus „kurvit“ (čas záznamu 16:30 od začátku pořadu), čímţ
porušil povinnost 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 stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Kdyţ si Chuck bral Larryho dne 11. června 2011 od 20:00 hodin na programu
Prima televize, který obsahoval vulgarismy „do hajzlu“ (čas záznamu 05:48 od začátku
pořadu), „hoven“ (čas záznamu 08:58 od začátku pořadu), „děvko“ (čas záznamu 58:15
od začátku pořadu), čímţ porušil povinnost 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 stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, na
porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kráska v
nesnázích dne 21. června 2011 od 21:00 hodin na programu ČT1, který obsahoval
vulgarismy „posraný, vserete se, sračko, nepičuj“ (čas záznamu 27:40 – 29:40 od
začátku pořadu), „srát na hlavu, zasraná kundo“ (čas záznamu 1:21:30 od začátku
pořadu), čímţ porušil povinnost 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 stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto
upozornění.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního, v platném znění, (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto rozhodnutí:
Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem Na Strţi
65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v licenci k
provozování televizního programu Comedy Central Polska, udělené pod spis. zn.
2009/947/sve/MTV dne 22. září 2009, ve znění pozdějších změn,a to dle ţádosti
provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011, spočívající ve sníţení podílu
celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z "nejméně 30%"
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na "nejméně 10% a sníţení podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z "nejméně 10%" na "nejméně 5%".
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
licenci k provozování televizního programu MTV European, udělené pod spis. zn.
2009/1035//zem/MTV, č.j. zem/7048/09 dne 6. října 2010, ve znění pozdějších změn,a
to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011, spočívající ve sníţení
podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z "nejméně
15%" na "nejméně 10%" a podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z "nejméně 10%" na "nejméně 8%".
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
licenci k provozování televizního vysílání programu VH 1 European, udělené pod
spis.zn. 2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09 dne 6. října 2010, ve znění pozdějších
změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011, spočívající
ve sníţení podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z
"nejméně 30%" na "nejméně 20%".
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
licenci k provozování televizního vysílání programu VH 1 Classic European, udělené
pod spis.zn. 2008/1034/zem/MTV, č.j. zem/7047/09 dne 6. října 2009, ve znění
pozdějších změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011,
spočívající ve sníţení podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichţ zveřejnění neuplynulo více
neţ pět let, a to tak, ţe tato tvorba nebude ve vysílání programu VH 1 Classic European
zastoupena vůbec.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto
rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
licenci k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon, udělené pod spis.zn.
2009/948/sve/MTV, č.j. 6917/09 ze dne 22. září 2009, ve znění pozdějších změn, a to
dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011, spočívající ve sníţení
podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z "nejméně
5%" na "nejméně 2%" a podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z "nejméně 3%" na "nejméně 1%".
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto
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rozhodnutí: Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
licenci k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon European, udělené pod
spis.zn. 2009/1038/sve/MTV, č.j. 7050/09 ze dne 6. října 2009, ve znění pozdějších
změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 31. května 2011, spočívající
ve sníţení podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z
"nejméně 5%" na "nejméně 2%" a podílu celkového vysílacího času vyhrazeného pro
vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z "nejméně 3%" na "nejméně
1%".
- 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 HUKU s. r. o., IČ:28545800, sídlem: Pernštejnská 319/7, 184 00 Praha
8, 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 vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech
evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2010 na programu ETHNIC TV a
rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2010 na
programu ETHNIC TV.
- 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. d) a podle § 8a odst. 7 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 28. června 2011 takto: Rada uloţila společnosti
GlaxoSmithKline, s. r. o., IČ: 48114057, se sídlem Na Pankráci 17/1685, Praha 4
pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., ve vztahu k § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, zpracováním reklamy Cervarix (mutace 1), odvysílané premiérově
na programu Nova dne 26. 05. 2010 od 22:10:25 hodin a dále pak v témţe dni na
programu Nova od 22:14:17; 22:29:39 a 22:33:16 hodin, neboť obsahuje informaci
„Nyní akce zdravotních pojišťoven 3. dávka zdarma“, coţ je v rozporu se zákazem
pouţívání nekalosoutěţních praktik v reklamě, respektive zákazem klamavé obchodní
praktiky spočívají v prezentaci nepravdivých údajů a dále pak uváděním důleţitého
údaje, který je sám o sobě pravdivý, ale můţe uvést spotřebitele v omyl vzhledem k
okolnostem a souvislostem, za nichţ byl uţit. Konkrétně pak nesprávné a nepravdivé
informace, které mohly průměrného spotřebitele uvést v omyl o povaze probíhající akce,
která deklarovala akci zdravotních pojišťoven 3. dávka zdarma v případě uţití vakcíny
Cervarix, neboť tato akce nebyla dostupná u všech zdravotních pojišťoven - Revírní
bratrská pojišťovna, nabízela jiný přípravek určený k očkování proti rakovině děloţního
čípku. Navíc zákazník nezíská slevu automaticky, ale aţ na základě odevzdání
certifikátu. Dojde tedy aţ ke zpětnému proplacení. Reklama v neposlední řadě vyvolává
dojem, ţe spotřebitel získá třetí dávku zdarma a tedy na základě předvídatelného
očekávání a dle obchodních zvyklostí, lze spravedlivě očekávat od prodejce
rovnoměrnost cen a tedy i třetinovou slevu z celé hodnoty vakcíny. V případě
zdravotních pojišťoven VZP; Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví a České průmyslové zdravotní pojišťovny je nutno vynaloţit na
první dvě dávky vakcíny po 3 200,- Kč, třetí dávka, je však pouze za 1 000,- Kč.
Spotřebitel tak po vynaloţení celkových nákladů ve výši 7 400,- Kč obdrţí slevu ve výši
1 000,- Kč, coţ je v přímém rozporu se spravedlivým očekáváním naplnění deklarované
výhody. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20101144. V souladu s ustanovením § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení
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povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 20101144. Náhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila
provozovateli, Stanice O, a. s., IČ: 265 09 911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00
Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne
1. února 2010 v čase 06:20:20 hodin na programu O a dále v 81 reprízách (dle
přiloţeného seznamu) na tomtéţ programu zařadil do vysílání reklamního bloku spot
www.ockomobil.cz (mutace 66), který obsahoval všechny základní a určující znaky
teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu
(melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40,- Kč za zaslanou
objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i
Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť
byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost provozovatele 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 oddělené od ostatních částí programu. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010430.
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. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010430.
- 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila
provozovateli, Stanice O, a. s., IČ: 265 09 911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00
Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne
1. února 2010 v čase 07:24:05 hodin na programu O a dále v 81 reprízách (dle
přiloţeného seznamu) na tomtéţ programu zařadil do vysílání reklamního bloku spot
www.ockomobil.cz (mutace 67), který obsahoval všechny základní a určující znaky
teleshoppingu, tj. přímou prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu
(melodie z hitu a jejich označující kódy), přesnou cenu (40,- Kč za zaslanou
objednávkovou SMS) a kontakt pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i
Slovenskou republiku), a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť
byl označen jako reklama, a tím byla porušena povinnost provozovatele 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 oddělené od ostatních částí programu. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010431.
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. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010431.
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- 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila
provozovateli, Stanice O, a. s., IČ: 265 09 911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00
Praha 5, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, kterého se dopustil tím, ţe dne
28. ledna 2010 v čase 23:31:53 hod., s reprízami ve dnech 29. ledna 2010 v 05:23:26
hod., 29. ledna 2010 v čase 11:22:12 hod., 29. ledna 2010 v čase 17:26:15 hod., dne
29. ledna 2010 v čase 23:22:30 hod., 30. ledna 2010 v čase 05:24:01, 30. ledna 2010 v
čase 11:19:39 hod., 30. ledna 2010 v čase 17:21:04 hod., 30. ledna 2010 v čase
23:22:55 hod, 31. ledna 2010 v čase 05:22:46 hod., 31. ledna 2010 v čase 11:21:29
hod., 31. ledna 2010 v čase 15:23:07 a 31. ledna 2010 v čase 23:21:47 hodin na
programu O zařadil do vysílání reklamního bloku spot www.ockomobil.cz (mutace 65),
který obsahoval všechny základní a určující znaky teleshoppingu, tj. přímou
prezentaci/nabídku produktu (nabídka melodií), popis produktu (melodie z hitu a jejich
označující kódy), přesnou cenu (40,- Kč za zaslanou objednávkovou SMS) a kontakt
pro přímé objednání (telefonní číslo pro Českou i Slovenskou republiku), a který nebyl
jako teleshopping rozeznatelný a oddělený, neboť byl označen jako reklama, a tím byla
porušena povinnost provozovatele 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
oddělené od ostatních částí programu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2010315. 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 2010315.
- 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila
provozovateli, Barrandov Televizní Studio, a. s., IČ: 41693311, se sídlem Kříţeneckého
nám. 322/5, 152 00 Praha 5, pokutu ve výši 30 000,- Kč za porušení ustanovení § 49
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 17. prosince
2010 v 1:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad EZO.TV, během
něhoţ slovně, prostřednictvím moderátorky ve studiu, i písemně, prostřednictvím
uvedeného kontaktu na telefonní linku, nabízel zpoplatněné sluţby konzultací s věštci či
jasnovidci pomocí centrální telefonní linky dostupné i mimo dobu vysílání pořadu.
Nabídka těchto sluţeb měla tedy charakter reklamy, respektive teleshoppingu, který
nebyl snadno rozeznatelný a nebyl zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělen od ostatních částí vysílání, a tím byla porušena
povinnost provozovatele 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 3754-19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 20110167. 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 20110167.
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- 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, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 28.
června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., IČ:
48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, pokutu ve výši
50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném
v době spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení
Medipharma cosmetics, produkt Doliva Mandelmilch Tagespflege (sponzor pořadu,
mutace 14), dne 24. září 2009 ve 23:35:35 hodin na programu Prima televize, které
obsahovalo reklamní prvky (jeţ lze shledat zejména v podobě zvukového a obrazového
popisu sloţení výrobku - mandlový extrakt, olivový olej; jeho vyuţití - denní krém, proti
vráskám; kvality výrobku, jeţ je zde zdůrazněna „pečetí kvality“. Takto koncipovaný spot
se snaţí diváka seznámit s přednostmi produktu – olivovomandlového krému a tímto
způsobem podpořit jeho prodej.), a které nebylo nikterak odděleno od ostatních částí
programu a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné, porušil povinnost zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Pokuta
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20091250.
Účastníkovi řízení se uloţila povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č. 520/200ř Sb. na účet č.
3711- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20091250.
Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
- 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, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 28.
června 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. IČ:
48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, pokutu ve výši
50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném
v době spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení
Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009
ve 21:13:01 hodin na programu Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky, a to
zejména odkazy na kvality produktu a pobídku diváka ke koupi (jedná se o „bylinný“
balzám a produkt „přírodní medicíny“, jeţ vyuţívá současný trend ve společnosti týkající
se "bio“ produktů, „bez chemických přísad“ apod. Tyto odkazy jsou dotvrzovány
obrazem kytic bylin. Dále tento spot vyuţívá slovní spojení „úleva pro vaše klouby, svaly
a páteř“, coţ je povaţováno za tzv. doporučující nabídku, jenţ má za úkol oslovit
kaţdého diváka individuálně a je tedy pobídkou k nákupu a spotřebě produktu.), a které
nebylo nikterak odděleno od ostatních částí programu a jako reklama nebylo ve vysílání
rozeznatelné, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu. 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 20091244. Účastníkovi řízení se uloţila povinnost nahradit
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 20091244. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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.

11

500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 28. června 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize,
IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním obchodního sdělení Fortuna, premiérově dne 11. června 2010 od 20:10:38
hodin na programu ČT4 Sport a dále v 31 reprízách do 11. července 2010 na
programech ČT2 a ČT4 Sport s označením teleshopping Nákup extra, neboť nebylo
prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 110/2010-99
ze dne 8. června 2011, kterým bylo přerušeno řízení o kasační stíţnosti Rady proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2010, č.j. 8 Ca 313/2009-43,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2009, č.j. mac/6028/09, jímţ
byla provozovateli, Česká televize, uloţena pokuta ve výši 500 000,- Kč za porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Události v regionech, resp.
reportáţe Zájem Zlíňanů o volby zpočátku překvapil, dne 24. října 2008 od 18:00 hodin
na programu ČT1.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 16.
března 2011, č.j. 6 As 7/2011 - 72, jímţ byla odmítnuta kasační stíţnost proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2009 č.j. 10 Ca 279/2009 - 33, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. 6. 2009, č.j. hol/4358/09 o uloţení pokuty 50 000,Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy:
"Poslouchejte kaţdé pondělí a středu rádio Frekvenci 1. Společný pořad Prima televize
a rádia Frekvence 1. Ošklivka Katka - ráno v rádiu, večer v televizi" v rámci bloku vlastní
upoutávky na pořad Ošklivka Katka.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 23/2011 – 46
ze dne 19. 5. 2011, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozhodnutí
Městského soudu v Praze, č.j. 9 Ca 349/2009 - 28 ze dne 22. prosince 2009, jímţ byl
odmítnut návrh Rady na prohlášení nicotnosti výroku č. 14 rozhodnutí č.j. 6939/2009
vypraveného dne 9. října 2009, kterým došlo k záměně účastníka TV Cable s. r. o. za
účastníka NTV Cable , s. r. o.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele, TESAS MEDIC s. r. o., IČ: 00670146, se
sídlem Zelenohorská 403, 335 01 Nepomuk, k uloţenému upozornění na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve
dnech 25. – 28. března 2011 neposkytoval divákům programu NIKA – TV snadný, přímý
a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele, TESAS MEDIC s. r. o., IČ. 00670146, se
sídlem Zelenohorská 403, 335 01 Nepomuk, k uloţenému upozornění na porušení
licenčních podmínek licence opravňující k televiznímu vysílání programu NIKA – TV
prostřednictvím kabelových systémů, č. j. Ru/282/02/3111, vydané dne 3. prosince
2002, ve znění jejích pozdějších změn (sp. zn. 2010/840/HRU/TES, č.j. hru/3299/2010),
kterého se dopustil tím, ţe do vysílání programu NIKA – TV ve dnech 25.–28. března
2011 nebyl v 10:00, 13:00, 17:00 a 22:00 hodin zařazen amatérský videozáznam o
aktuálním dění ve městě. Vysílání tohoto videozáznamu je součástí programových
podmínek licence.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele NOEL, s. r. o., IČ: 489 08 991, se sídlem
Na Pískách 3, 695 01 Hodonín, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení § 32
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 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.
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- Rada se seznámila s materiálem mapujícím přístup ke sluţbě tzv. audio popisů v
rámci EU.
- Rada se seznámila s vyjádřením Asociace televizních organizací (ATO), jaké v
uplynulých týdnech učinili provozovatelé televizního vysílání kroky směřující k
naplňování povinnosti opatřovat vysílání audiopopisy pro zrakově postiţené dle § 32
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které
specifikuje rozdíl mezi pojmy "léčivá", "aktivní" a "účinná" látka.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3A 31/2011 –46,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn./Ident.:
2010/731/VAL/ČTV, zn.: VAL/4332/2010, sp. zn./Ident.: 2010/732/VAL/ČTV, zn.:
VAL/4333/2010 a sp. zn./Ident.: 2010/733/VAL/ČTV, zn.: VAL/4334/2010, jimiţ byla
uloţena pokuta ve výši vţdy 50 000,- Kč provozovateli Česká televize za porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklam Bwin
(688, 689 a 691), které nebyly jako reklama rozeznatelné, jelikoţ byly zařazeny v
teleshoppingovém bloku Nákup extra.
- Rada podala kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. č. j. 3A
31/2011 –46, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp.
zn./Ident.: 2010/731/VAL/ČTV, zn.: VAL/4332/2010, sp. zn./Ident.: 2010/732/VAL/ČTV,
zn.: VAL/4333/2010 a sp. zn./Ident.: 2010/733/VAL/ČTV, zn.: VAL/4334/2010, jimiţ byla
uloţena pokuta ve výši vţdy 50 000,- Kč provozovateli Česká televize za porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklam Bwin
(688, 689 a 691), které nebyly jako reklama rozeznatelné, jelikoţ byly zařazeny v
teleshoppingovém bloku Nákup extra.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3A 29/2011 –41,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn./Ident.:
2010/730/VAL/ČTV, zn.: VAL/4331/2010 a sp. zn./Ident.: 2010/734/VAL/ČTV, zn.:
VAL/4335/2010, jimiţ byla uloţena pokuta ve výši vţdy 60 000,- Kč provozovateli Česká
televize za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním reklam AXA Bank (685 a 690), které nebyly jako reklama rozeznatelné,
jelikoţ byly zařazeny v teleshoppingovém bloku Nákup extra.
- Rada podala kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. č. j. 3A
29/2011 – 41, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp.
zn./Ident.: 2010/730/VAL/ČTV, zn.: VAL/4331/2010 a sp. zn./Ident.: 2010/734/VAL/ČTV,
zn.: VAL/4335/2010, jimiţ byla uloţena pokuta ve výši vţdy 60 000,- Kč provozovateli
Česká televize za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním reklam AXA Bank (685 a 690), které nebyly jako reklama
rozeznatelné, jelikoţ byly zařazeny v teleshoppingovém bloku Nákup extra.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3A 30/2011 – 36,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn./Ident.:
2010/729/VAL/ČTV, zn.: VAL/4330/2010, jímţ byla uloţena pokuta provozovateli Česká
televize ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reklamy T-Mobile na produkt Pevný internet (680), která
nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku
Nákup extra.
- Rada podala kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. č. j. 3A
30/2011–36, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2010, sp.
zn./Ident.: 2010/729/VAL/ČTV, zn.: VAL/4330/2010, jímţ byla uloţena pokuta
provozovateli Česká televize ve výši 60 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy T-Mobile na produkt
Pevný internet (680), která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v
teleshoppingovém bloku Nákup extra.

13

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2011,
č.j. 7 As 40/2011, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 19. května 2010, č.j. 9 Ca 287/2009 - 38, kterým bylo zrušeno
správní rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn. 2009/123/HOL/ČTV, č.j.
hol/4799/09, jímţ byla České televizi uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měla dopustit odvysíláním
označení sponzora GEOSAN DEVELOPMENT Praha (sponzor pořadu, mutace 1),
které bylo neoddělenou reklamou, s premiérou vysílání dne 9. září 2008 v 18:47:51 hod.
na programu ČT4 Sport.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), 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 28.
června 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize správní
řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit odvysíláním označení sponzora GEOSAN DEVELOPMENT
Praha (sponzor pořadu, mutace 1), s premiérou vysílání dne 9. září 2008 v 18:47:51
hod. na programu ČT4 Sport, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl
důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2011,
č.j. 6 As 4/2011, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost provozovatele FTV Prima, spol. s
r. o. proti rozsudku Městského 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.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května
2011, č.j. 6 As 1/2011, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca
379/2008 ze dne 27. dubna 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení rozhodnutí
Rady sp. zn.: 2008/330/FOL/FTV, č.j. hol/5353/08, 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 Myšlenky zločince I. dne 11.
února 2008 od 16:40 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.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 17.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 27 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 429
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 20:26:11 hodin dne 17. března 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
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provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 10.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit reklamy (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 28 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 430
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup extra od 20:24:53 hodin dne 10. března 2010 na programu ČT2, a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 31.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 28 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 430
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 20:25:12 hodin dne 31. března 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 7.
dubna 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 26 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 428
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 20:25:59 hodin dne 7. dubna 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 21.
dubna 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 24 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 426
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 20:25:03 hodin dne 21. dubna 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
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souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 22.
května 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 27 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 429
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (688), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 20:29:23 hodin dne 22. května 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 10.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 28 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 430
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (689), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:36:00 hodin dne 10. března 2010 na programu ČT2 s které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 31.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 28 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 430
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (689), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:36:14 hodin dne 31. března 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 21.
dubna 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 24 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 426
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (689), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:36:56 hodin dne 21. dubna 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 22.
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května 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 27 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 429
s je třeba připočíst téţ 30 s za obchodní sdělení Bwin (689), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:35:45 hodin dne 22. května 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 17.
března 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 26 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 429
s je třeba připočíst téţ 29 s za obchodní sdělení Bwin (691), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extraod 21:34:36 hodin dne 17. března 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 7.
dubna 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 25 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 428
s je třeba připočíst téţ 29 s za obchodní sdělení Bwin (691), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:37:33 hodin dne 7. dubna 2010 na programu ČT2 a které
neplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na
porušení článku IV., odst. 12) zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe dne 28.
dubna 2010 na programu ČT2 překročil povolený denní limit pro reklamu (432 s = 0,5%
denního vysílacího času) o 25 s, neboť k odvysílaným reklamám o celkové stopáţi 428
s je třeba připočíst téţ 29 s za obchodní sdělení Bwin (691), jeţ bylo odvysíláno v rámci
bloku Nákup Extra od 21:36:54 hodin dne 28. dubna 2010 na programu ČT2 a které
naplňovalo definiční znaky reklamy. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.

AVMSnV
- Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání poskytovaných jednotlivými provozovateli sítě regionálních televizí R1,
konkrétně GENUS TV, a. s./R1 GENUS, TV Vřídlo s. r. o./R1 Vřídlo, ZAK TV s. r. o./R1
ZAK a TV Morava, s. r. o./R1 MORAVA.
- Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání pod
názvem Webové stránky TV RTM poskytovatele Studio ReVi, s. r. o.
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- Rada nezapisuje ZZIP, s. r. o./www.zzip.cz jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
- Rada se seznámila se stanoviskem Samoregulační komise SPIR k problematice
sluţby www.mstv.cz poskytovatele Microsoft s. r. o.

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 Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W, toto rozhodnutí:
Rada vyhodnotila soubory technických parametrů Speřice 98,6 MHz / 50 W (vysíláním
zásobeno 9 tisíc obyvatel); Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 16
tisíc obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního
řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu
lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli Route
Radio, s. r. o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.
2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů
technických parametrů Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz / 100 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21odst.
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 Přimda 91,9 MHz / 100 W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W; Rokycany 105,1 MHz
/ 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubory technických parametrů Přimda 91,9
MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 25 tisíc obyvatel); Psáře exit 92,3 MHz / 50 W
(vysíláním zásobeno 1 tisíc obyvatel); Rokycany 105,1 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno
17 tisíc obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního
řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu
lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli Route
Radio, s. r. o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.
2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů
technických parametrů Přimda 91,9 MHz / 100 W; Psáře exit 92,3 MHz / 50 W;
Rokycany 105,1 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.
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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 Křepice 94,2 MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0 MHz / 50 W;
Nýřany 100,5 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubory technických
parametrů Křepice 94,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 24 tisíc obyvatel); Měřín 94,7
MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 3 tisíce obyvatel); Mýto 92,0 MHz / 50 W (vysíláním
zásobeno 6 tisíc obyvatel); Nýřany 100,5 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 19 tisíc
obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního řízení.
Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze
vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli Route
Radio, s. r. o. IČ 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.
2008/934/zab, č.j. koz/516/09 ze dne 16. prosince 2008), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souborů
technických parametrů Křepice 94,2 MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto 92,0
MHz / 50 W; Nýřany 100,5 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 MEDIA BOHEMIA
a. s., IČ 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Šumava (Ru/287/00), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením souborů technických parametrů Teplice město 92,4 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Teplice město 92,4 MHz /
100 W (vysíláním zásobeno 85 tisíc obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl
být předmětem licenčního řízení. Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s.,
IČ 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio Šumava (Ru/287/00) spočívající ve
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení
kmitočtu Teplice město 92,4 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rock Radio Šumava, a to z důvodu podle § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť by poţadovaná změna vedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
- Rada udělila provozovateli HELLAX, s. r. o. se sídlem Opava, Dolní náměstí 18, PSČ
746 01, IČ: 439 64 753 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle
§ 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve zvýšení základního kapitálu,
změně výše vkladu jediného společníka společnosti a s tím související změně
společenské smlouvy.
- Rada prodlouţila provozovateli Rádio Podještědí, s. r. o., IČ: 271 78 251 sídlem Na
Ţertvách 24/132, Praha 8, PSČ 180 00 dobu platnosti licence č.j. Ru/224/05 ze dne 29.
listopadu 2005 k rozhlasovému vysílání programu Rádio HEY Čechy se souborem
technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW; Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW;
Liberec – Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW; Liberec – Lidové sady 97,1 MHz / 1kW o dobu 8
let tj. do 29. listopadu 2021.
- Rada se seznámila s podnětem týkajícím se souborů technických parametrů
Pardubice 104,1 MHz a Brno 96,4 MHz a přijala odpověď dle návrhu.
- Rada zastavila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 správní řízení o udělení souhlasu se ţádostí
provozovatele doručené dne 5. května 2011, a to z důvodu podle § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., neboť ţadatel vzal svou ţádost zpět.
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- Rada se seznámila se stíţností posluchače na nevyváţené zpravodajství vysílané na
programu Český rozhlas 1 Radioţurnál; Rada se seznámila s dotazem posluchače
ohledně moţnosti zjistit z veřejně přístupných zdrojů informace o poslechovosti
jednotlivých programů Českého rozhlasu. Dále posluchače zajímají kompetence Rady
Českého rozhlasu a moţnost veřejnosti podílet se na činnosti Rady Českého rozhlasu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozornila
provozovatele FREKVENCE 1, a. s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120
00 Praha 2 na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Ruda z Ostravy dne 23. května 2011 (čas 12:00 – 14:00 hodin) se
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky (např. 12:15:26 moderátor: „…ja sem byl na takovym Vrabčákovi
2011 v Moravském Krumlově a neuvěříte, ty svině, normálně ty svině mě hodili kurde do
rybníka aj s mobilem…“; 12:32:02 moderátor: „…jestli máte chvílu, podívejte se na náš
facebook Frekvence 1, je tam také fajne video, jak mě potopili v sobotu jo, na Vrabčáku,
svině!“; 12:49:41 moderátor: „Franto, já uţ sem to třikrát na poradě řikal, jestli mi eště
budou psát take těţké otázky, ţe tu někomu normálně rozbiju drţku a zase, rozumíš,
pondělí, novy tyden, svině!“; 12:53:36 moderátor: „Ještě jedna rychlá esemeska jo, ta
mě docela kurde nakrkla: Milej Rudánku, nevíš, jak hrál o víkendu Baník? Honza z
Plzně. Ty svině jedna.“; 12:57:44 moderátor: „…a tato, kurde, aţ mě tu pustí, jo, já
přijedu na tu zahradu, ja ti řikam, ja ti tam helfnu, jo, to bude taka teraska kurde, ţe se
všeci z toho sousedi závistí poserou!“; 13:15:12 moderátor: „…no poďme teďka kurde
zase do těch novinových článků, já sem našel článek jak sviňa…“; 13:31:52 moderátor
čte SMS od posluchačky: „Zdravím, se mnou posluchá F 1 i moje tříletá dcera,
nechápu, proč musíte mluvit tak sprostě. Kdyby jste vysílal aţ po 22., tak
prosím"...reakce moderátora: „Ty kurde mamušo, tvoje dcerka za prvé nemá co
posluchat F 1, ta ma si pouštět Dádu Patrasovou, rozumíš? Do toho estě všecky
večerníčky. Takţe zduř kurde do řiti, rubem to tam.“). Rada stanovila lhůtu k nápravě do
15 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
BROADCAST MEDIA, s. r. o. (program Radio Beat; 92,9 MHz České Budějovice) dne
13. června 2011, Praţské inforádio, s. r. o. (program RADIO HEY Praha; 95,7 MHz
Praha) dne 14. června 2011, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1; 91,0 MHz
Ostrava) dne 13. června 2011, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 101,4
MHz Brno) dne 13. června 2011, NONSTOP s. r. o. (program RÁDIO KROKODÝL;
103,0 MHz Brno) dne 13. června 2011, PS KŘÍDLA, s. r. o. (Rádio PETROV; 103,4
MHz Brno) dne 13. června 2011a MEDIA BOHEMIA a. s. (Hitrádio Faktor; 93,3 MHz
Liberec) dne 13. června 2011 a souhlasila s navrhovaným postupem.
- Rada se seznámila s doplňující informací Českého telekomunikačního úřadu k
metodě výpočtu intenzity elektromagnetického pole podle Vyhlášky č. 22/2011 Sb.

V Praze dne 30. 6. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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