Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 21. 9. 2010
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

- program schválila ve znění projednaných změn
- udělila v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. podle § 25 zákona č.
231/2001 Sb. společnosti Stanice O, a. s., IČ: 26509911, licenci k provozování
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; označení (název)
programu: Óčko; základní programová specifikace: Hudební televizní program typu
satelitních televizí MTV, VIVA, MCM aj. 90% hudební klipy s důrazem na českou
produkci, 10% kultura (reportáţe z koncertů, festivaly, studentské filmy, propojení
moderátorskými vstupy; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
český jazyk; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně
směřováno: Česká republika; identifikace přenosového systému: vysílání
prostřednictvím dálkového přístupu - internetu; informace o přístupu k vysílání:
www.ocko.cz, resp. http://ocko.idnes.cz/stream.asp; a to na dobu 12 let od právní moci
tohoto rozhodnutí
- udělila v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., podle § 25 zákona č.
231/2001 Sb., společnosti BOLESLAVSKÁ MÉDIA s. r. o., IČ: 27631630, licenci k
provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů;
označení (název) programu: Boleslavská televize; základní programová specifikace:
Informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
český jazyk; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně
směřováno: Česká republika; identifikace přenosového systému: vysílání
prostřednictvím dálkového přístupu - internetu; informace o přístupu k vysílání:
www.tvmb.cz; a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí
- udělila Radiu Samson spol. s r. o., IČ: 28010957 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s
vyuţitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz /
200 W, Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Ţelezná Ruda 105,6
MHz / 25 W pro program Rádio SAMSON na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů
zamítla
- udělila provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r. o. IČ: 40765806 souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Beroun 106,3 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Kiss (licence Ru/116/01)
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. (licence Ru/138/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající ve změně
stanoviště vysílače Jihlava – Rudný 92,5 MHz / 250 W, souřadnice 15E3444 / 49N2603
na Jihlava - Holý vrch 92,5 MHz / 250 W, souřadnice 15E3657 / 49N2126 podle § 20
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. (licence Ru/138/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající ve změně
stanoviště vysílače Sezimovo Ústí 98,6 MHz / 200 W, souřadnice 14E4207 / 49N2241
na Tábor 98,6 MHz / 200 W, souřadnice 14E4117 / 49N2445 podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. (licence Ru/138/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající ve změně
stanoviště vysílače Most SHD 93 MHz / 200 W, souřadnice 13E3835 / 50N3021 na
Most 93 MHz / 200 W souřadnice 13E3726 / 50N3059 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
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- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. (licence Ru/138/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající ve zvýšení
výkonu vysílače Brno Kohoutovice 91,0 MHz ze stávajících 200 W na 500 W podle § 20
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
- nezahájila licenční řízení z důvodu negativního stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu k vyuţití VKV kmitočtů Frýdek Místek 102,9 MHz / 100 W a
Pardubice 103,1 MHz, alt. 88,0 MHz / 100W, které jsou nekompatibilní se stávající sítí
VKV kmitočtů a neumoţňují tak licenční řízení zahájit
- neudělila provozovateli Eleanes s. r. o. / Rádio Valašsko, (licence spis. zn.
2007/248/FIA) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Zlín 94,4 MHz / 100 W z důvodu negativního
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
- zahájila se společností Rádio Čas s. r. o., IČ 258 17 183, Ostrava, Plesná K.Svobody
130, PSČ 725 27, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na produkt
Proenzi3, vysílané od 5. května 2010, na programu Rádio Impuls (premiérově
monitorované v 06:31:46 hodin) a v počtu 56 repríz do 14. května 2010 /výpis
jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/ na programech Rádio Impuls a Frekvence 1,
se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého
reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti
naznačovat
- se seznámila s rozsudkem ze dne 23. srpna 2010, č. j. 3 A 28/2010 - 55 - 64, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010, sp. zn. 2009/1129/dol/ROU, zn.
DOL/620/2010 a věc byla vrácena k dalšímu řízení a souhlasila s podáním kasační
stíţnosti proti tomuto rozsudku
- se seznámila s podáním provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908,
doručeným dne 3. září 2010, č. j. 7370, označeným jako ţádost o ukončení vysílání v
kabelových systémech, a sděluje provozovateli, ţe nelze vydat osvědčení
poţadovaných skutečností, neboť v dané věci je nezbytné poţádat o změnu licence ve
smyslu § 21 zákona č. 231/2001 Sb. a ţádost podléhá poplatkové povinnosti
- doplnila provozovateli HE TV s. r. o., IČ 29182875, dle podání provozovatele
doručeného dne 30. srpna 2010 pod č. j. 6310, ve znění upřesnění ze dne 7. září 2010,
č. j. 7534, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. FIA/480/2009, spis. zn.:
2009/1075/FIA/HE, ze dne 1. prosince 2009, o hlavní jazyk televizního vysílání:
arabština; a výčet států: Afghánistán, Alţírsko, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Čečensko,
Egypt, Irák, Írán, Jemen, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Malajsie, Maledivy, Maroko,
Mauretánie, Omán, Pákistán, Saudská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty,
Sýrie, Súdán a Tunisko; Evropa - Portugalsko, Španělsko, Andora, Monako, Francie,
Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Bulharsko, Rumunsko,
Maďarsko, Slovensko, Česko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království (Velká Británie a
Irsko), Dánsko, Norsko, Švédsko, Turecko, na jejichţ území je vysílání televizního
programu HE TV zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č.
231/2001 Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj. Belgie,
Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království
(Velká Británie a Irsko), Španělsko, Švédsko, na jejichţ území je televizní vysílání
programu HE TV, provozovatele HE TV s. r. o., IČ 29182875, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č. j. FIA/480/2009, spis. zn.:
2009/1075/FIA/HE, ze dne 1. prosince 2009; doba platnosti licence do 17.12.2021;
označení (název) programu: HE TV; základní programová specifikace: Multikulturní
program zaměřený na národnostní a etnické menšiny převáţně arabské, ţijící v České
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republice s převahou publicistiky, zábavy, kultury, dramatické tvorby a dětských pořadů;
hlavní jazyk televizního vysílání: arabština
- doplnila provozovateli Chello Central Europe s. r. o., dle podání provozovatele
doručeného pod č. j. 6307, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j.
Ru/55/04, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika,
Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie; na jejichţ území je vysílání programu
Minimax zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky,
Maďarska, Rumunska, Slovinska, na jejichţ území je televizní vysílání programu
Minimax provozovatele Chello Central Europe s. r. o., IČ 27112501, zcela nebo
převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č. j. Ru/55/04, ze dne
23.3.2004; doba platnosti licence do 7.4.2016; označení (název) programu: Minimax;
základní programová specifikace: dětský tematický televizní program zaměřený na
dětské diváky ve věku od 3 do 14 let sestavený z dětských animovaných pořadů,
zejména dětských animovaných seriálů, v menší míře z dětských hraných filmů a
speciálních pořadů; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
- doplnila provozovateli Chello Central Europe s. r. o., dle podání provozovatele
doručeného pod č. j. 6307, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j.
zem/6317/08, sp. zn. 2008/1192/zem/MIN, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a
výčet států: Česká republika, Slovenská republika; na jejichţ území je vysílání programu
SPORT2 zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na
jejichţ území je televizní vysílání programu SPORT2 provozovatele Chello Central
Europe s. r. o., IČ 27112501, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o
programu: licence č. j. zem/6317/08, sp. zn. 2008/1192/zem/MIN, ze dne 23.9.2008;
doba platnosti licence do 2.10.2020; označení (název) programu: SPORT2; základní
programová specifikace: sportovní tematický televizní program; hlavní jazyk televizního
vysílání: čeština
- doplnila provozovateli Chello Central Europe s. r. o., dle podání provozovatele
doručeného pod č. j. 6307, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j.
zem/6309/08, sp. zn. 2008/1191/zem/MIN, o hlavní jazyk televizního vysílání:
rumunština; a výčet států: Rumunsko, Moldávie; na jejichţ území je vysílání programu
TV Paprika zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Rumunska, na jejichţ
území je televizní vysílání programu TV Paprika provozovatele Chello Central Europe s.
r. o., IČ 27112501, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č. j. zem/ 6309/08, sp. zn. 2008/1191/zem/MIN, ze dne 23.9.2008; doba
platnosti licence do 2.10.2020; označení (název) programu: TV Paprika; základní
programová specifikace: tematický televizní program orientovaný na gastronomii; hlavní
jazyk televizního vysílání: čeština
- doplnila provozovateli SAT Plus, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného pod č.
j. 7121, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci pro program: a) HD Plus
(HD+), č. j. zem/8872/06, sp. zn.: 2006/562/zem/SAT; o hlavní jazyk televizního
vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika; b) FUN 1, č. j.
Ru/125/04/1793 o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika, na jejichţ území je vysílání programů HD Plus (HD+) a FUN 1 zcela nebo
převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j)
- informuje regulační orgán členského státu Evropské unie (mimo ČR), tj. Slovenské
republiky, na jehoţ území je televizní vysílání programu HD Plus (HD+), provozovatele
SAT Plus, s. r. o., IČ 260 58 952, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace
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o programu: licence zem/8872/06, spis. zn.: 2006/562/zem/SAT, ze dne 5.12.2006;
doba platnosti licence do 17.12.2018; označení (název) programu: HD Plus (HD+);
základní programová specifikace: profil programu je zaloţen na interaktivní komunikaci
mezi TV obrazovkou a uţivatelem, který reaguje na informace na obrazovce
prostřednictvím SMS nebo telefonu. Princip programu je teleshoppingový; hlavní jazyk
televizního vysílání: český jazyk
- doplnila provozovateli SAT Plus, s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licencí pro program: a) HD Plus (HD+), č. j. zem/8872/06, sp.
zn.: 2006/562/zem/SAT; b) FUN 1, č. j. Ru/125/04/1793 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f zákona č. 231/2001 Sb.) dle podání provozovatele ze dne 23. srpna
2010, č. j. 7121
- doplnila provozovateli FILM EUROPE, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného
pod č. j. 6289, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. Fia/6524/09, sp.
zn. 2009/787/09, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu KINO CS zcela
nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na
jejichţ území je televizní vysílání programu KINO CS provozovatele FILM EUROPE, s.
r. o., IČ 28922921, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č. j. Fia/6524/09, sp. zn. 2009/787/09, ze dne 25.8.2010; doba platnosti licence
do 22.9.2021; označení (název) programu: KINO CS; základní programová specifikace:
filmový program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
- doplnila provozovateli FILM EUROPE, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného
pod č. j. 6289, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. Fia/6526/09, sp.
zn. 2009/786/09, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu DOKU CS zcela
nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na
jejichţ území je televizní vysílání programu DOKU CS provozovatele FILM EUROPE, s.
r. o., IČ 28922921, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č. j. Fia/6526/09, sp. zn. 2009/786/09, ze dne 25.8.2010; doba platnosti licence
do 22.9.2021; označení (název) programu: DOKU CS; základní programová
specifikace: dokumentární program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
- doplnila provozovateli FILM EUROPE, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného
pod č. j. 6289, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. Fia/6525/09, sp.
zn. 2009/788/09, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu MUZIKA CS zcela
nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
- informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na
jejichţ území je televizní vysílání programu MUZIKA CS provozovatele FILM EUROPE,
s. r. o., IČ 28922921, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č. j. Fia/6525/09, sp. zn. 2009/788/09, ze dne 25.8.2010; doba platnosti licence
do 22.9.2021; označení (název) programu: MUZIKA CS; základní programová
specifikace: nostalgický hudební program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
- doplnila provozovateli TV Osoblaha s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence č. j. Ru/190/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 6417
- doplnila provozovateli TELEVIZE HBin, druţstvo, podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. sve/139/2009, sp. zn.
2009/114/sve/TEL k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových
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systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání
provozovatele doručeného pod č. j. 6418
- doplnila provozovateli KabelSat s. r. o. podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010 Sb. územní
rozsah vysílání licence č. j. Ru/127/03 ze dne 10. června 2003, k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst.1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného dne 23. srpna 2010,
čj. 7068, ve znění upřesnění ze dne 1. a 6. září 2010, č. j. 7300 a 7398
- doplnila provozovateli SAT Plus, s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence č. j.: Ru/95/04 k provozování televizního vysílání
programu UPC EXPRESS prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních
území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 23. srpna 2010,
č. j. 7121
- doplnila provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č. j.: Ru/46/03/538 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č. j. 6350
- se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a. s., IČ: 00562262,
dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o
registraci, č. j. Rg/97/99 ze dne 5. 10. 1999, spočívající ve změně programové nabídky,
a to v jejím rozšíření o český televizní program FASHION TV, provozovatele FASHION
TV, a. s., a ukončení vysílání českého televizního programu Fashion TV, provozovatele
Carolinas Corporation, a. s., dle podání ze dne 6. září 2010, č. j. 7401
- zastavila dle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o ţádosti, č. j.
7268, provozovatele BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016, registrace č. j.
Fia/2916/08, spis. zn.: 2008/265/FIA/BKS, ze dne 22. dubna 2008, spočívající v
oznámení dle § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť byla podána
ţádost zjevně právně nepřípustná
- eviduje k 21. září 2010 společnost BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016, se
sídlem: Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00; základní kapitál (ZK): 71 800 000, Kč, akcionář: BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem 168, St. Christopher Street, Valletta
VLT 1467, Malta., Reg. No. C43422, podíl na ZK v Kč/%: 71 800 000, - Kč /100, jako
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů na základě registrace č.. Fia/2916/08, spis. zn.: 2008/265/FIA/BKS,
ze dne 22. dubna 2008, ve znění platných změn
- registruje provozovateli UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, registrace č. j.
Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. změnu
vkladů jednotlivých společníků (výše jmenovitých hodnot akcií a výše vkladů
jednotlivých akcionářů včetně změny výše základního kapitálu) dle ţádosti ze dne 16.
srpna 2010, č. j. 7877
- vydala provozovateli Kabelová televize Přerov, a. s., licence č. j. Ru/45/03, registrace
č. j. Rg/60/96, souhlas se změnou vkladu a výše obchodních podílů jednotlivých
akcionářů, seznamu akcionářů a převodem podílu ve společnosti na třetí osobu, dle §
21 odst. 1 písm. e), dle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001
Sb., v rozsahu dle podání č. j. 7760 ze dne 14. září 2010, ve znění upřesnění ze dne
15. září 2010, č. j. 7853
- vzala na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. ukončil analogové vysílání
v lokalitách Bílina 45. kanál, Česká Kamenice 44. kanál, Děčín 47. kanál, Kytlice –
Mlýny 60. kanál, Livzalac 60. kanál, Malá Skála 45. kanál, Malá Veleň 53. kanál, Most –
Široký vrch 47. kanál, Stříbrná Skalice 49. kanál, Teplice 43. kanál, Ústí nad Labem –
Brná 25. kanál, Ústí nad Labem – Neštěmice 1 47. kanál, Ústí nad Labem – Neštěmice
2 47. kanál, Ústí nad Labem – Všebořice 47. kanál, Velké Březno 42. kanál, Zaječov 42.
kanál, Zálesní Lhota 60. kanál a vydala o tom osvědčení
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- zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, sídlem Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední, vedené pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Události,
resp. reportáţe o výsledku tzv. studentských voleb, dne 30. dubna 2010 od 19:00 hodin
na programu ČT1 a ČT24, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
pro vedení správního řízení
- uloţila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61466786, se sídlem
Jankovcova 1037/49, Praha 7, pokutu ve výši 100 000, - Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Californication III. (10) Dogtown dne 9. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, a to
zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené sexuální rozhovory ve vulgární rovině a ve
formě, která můţe mít negativní dopad na psychický a mravní vývoj dětí. Současně
Rada ukládá 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 HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61466786, se sídlem
Jankovcova 1037/49, Praha 7, pokutu ve výši 100 000, - Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Californication III. (11) –
Příchody a odchody dne 16. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých,
a to zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené sexuální scény (souloţ na umyvadle) a
rozhovory se sexuální tematikou vedené ve vulgární rovině a ve formě, která můţe mít
negativní dopad na psychický a mravní vývoj dětí. Současně Rada ukládá 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

- upozorňuje provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61466786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sex ve městě III. (11) – Ţít na ostří noţe, dne
1. března 2010 ve 20:00 hodin na programu HBO Comedy se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, a to
zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené sexuální scény a rozhovory ve formě, která
můţe mít negativní dopad na psychický a mravní vývoj dětí. A současně stanovila lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění
- upozorňuje provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61466786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sex ve městě IV. (3) – Definující momenty
dne 15. března 2010 ve 20:00 hodin na programu HBO Comedy se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, a to
zejména tím, ţe pořad obsahuje otevřené hovory o intimních záleţitostech ve vulgární
rovině a ve formě, která můţe mít negativní dopad na psychický a mravní vývoj dětí a
rovněţ scénu, kdy mladá modelka uţívá drogu, coţ je prezentováno realisticky, bez
jakéhokoli odsudku jako by šlo o běţnou a akceptovatelnou záleţitost. Tato scéna je
rovněţ způsobilá ohrozit mravní a psychický vývoj dětí a mladistvých. A současně
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění
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- se seznámila s monitoringem vysílání programu RTA Zlín provozovatele RTA Zlín, s.
r. o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek
vysílání od 24. května do 29. května 2010
- se seznámila s monitoringem vysílání programu Vysočina TV provozovatele
Českomoravská televizní, s. r. o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
- upozorňuje provozovatele vysílání Českomoravská televizní, s. r. o. podle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, resp. pouţívání jiného
označení názvu programu (R1 Vysočina), neţ jaké je stanoveno licenčními podmínkami
(Vysočina TV), a současně stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe
označení sponzora Lidé a země, časopis (sponzor pořadu, mutace 16) s premiérou dne
1. května 2010 v 18:36:21 hodin na programu Nova a reprízami ve dnech 1.5.2010 v
19:02:14 hodin, 1.5.2010 v 19:06:48 hodin, 1.5.2010 v 19:26:47 hodin, 8.5.2010 v
18:36:14 hodin, 8.5.2010 v 19:07:08 hodin, 8.5.2010 v 19:12:16 hodin, 8.5.2010 v
19:27:14 hodin, 15.5.2010 v 18:34:07 hodin, 15.5.2010 v 19:09:48 hodin, 15.5.2010 v
19:25:29 hodin, 22.5.2010 v 18:34:22 hodin, 22.5.2010 v 19:05:48 hodin, 22.5.2010 v
19:11:25 hodin, 22.5.2010 v 19:25:35 hodin, 29.5.2010 v 18:34:06 hodin, 29.5.2010 v
19:03:31 hodin, 29.5.2010 v 19:08:38 hodin a 29.5.2010 v 19:26:02 hodin vţdy na
stejném programu bylo neoddělenou reklamou
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 94) s premiérou vysílání 1.5.2010 v
10:48:55 hodin na programu O a 63 reprízami do 31.5.2010 na tomtéţ programu dle
přiloţeného přehledu nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako
"reklama"
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 95) s premiérou vysílání 1.5.2010 v
11:50:43 hodin na programu O a 53 reprízami do 31.5.2010 na tomtéţ programu dle
přiloţeného přehledu nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako
"reklama"
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 96) s premiérou vysílání 1.5.2010 v
15:28:10 hodin na programu O a 87 reprízami do 31.5.2010 na tomtéţ programu dle
přiloţeného přehledu nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako
"reklama"
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení §32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu odvysílání
označení sponzora Dopravní stavby Brno dne 11. června 2010 v 19:10:24 hodin na
programu ČT4 Sport se mohl dopustit porušení povinnosti uvádět označení televizního
programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení
sponzora Garmin premiérově dne 14.6.2010 v 06:00:11 hodin na programu ČT1 a v
reprízách 375krát do 30. června 2010 na programech ČT1, ČT2 a ČT24 (dle
přiloţeného seznamu) se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
reklama a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově - obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání
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- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení §49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení
sponzora Alza.cz (sponzor pořadu; sponzor počasí) premiérově dne 1.6.2010 v
06:09:36 hodin na programu ČT24 a v reprízách 266krát do 11. června 2010 na
programech ČT1, ČT2 a ČT24 (dle přiloţeného seznamu) se provozovatel mohl
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklama a teleshopping byly rozeznatelné a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově - obrazově
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení
sponzora Unikátní konto od UniCredit Bank premiérově dne 18. června 2010 ve
22:23:21 hodin a v reprízách 18. června 2010 v 23:05:41 hodin, 20. června 2010 v
20:02:30 hodin, 21. června 2010 v 00:54:13 hodin, 21. června v 01:36:33 hodin, 25.
června 2010 v 22:29:00 hodin, 25. června 2010 v 23:11:18 hodin, 28. června 2010 v
01:11:49 hodin a 28. června 2010 v 01:54:06 hodin na programu ČT1 se provozovatel
mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklama a teleshopping byly rozeznatelné
a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním označení
sponzora Tropical Islands premiérově dne 1.6.2010 v 7:44:21 hodin na programu NOVA
a v reprízách 44krát do 30. června 2010 na programu NOVA (dle přiloţeného seznamu)
se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklama a teleshopping
byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově - obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí
vysílání
- upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio, a. s. na porušení §32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť během odvysílání označení sponzora Orea
Hotels dne 13. června 2010 ve 20:08:30 hodin na programu Televize Barrandov se
provozovatel dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo)
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu a současně stanovila
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění
- zahájila se společností Omega Altermed, a. s. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamního spotu
Altermed – Wartner bradavičník odvysílaného v premiéře dne 14.6.2010 v 10:54:56
hodin na programu Prima televize a v reprízách 108krát na programech Prima COOL a
Prima televize (dle přiloţeného seznamu) se mohla dopustit porušení povinnosti
nezadávat reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive zákazu klamavé reklamy tím, ţe v reklamním spotu opomněla uvést důleţitý
údaj, jenţ s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě poţadovat
podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to zejména
údaje o omezeních při pouţití prostředku Wartner bradavičník
- se seznámila s podáními k obsahu televizních programů, doručenými v období od 31.
srpna 2010 do 13. září 2010, a týkajícími se těchto pořadů a programových prvků: FTV
Prima, spol. s r. o./Prima televize - Zprávy TV Prima - reportáţ o stavbě Justičního
areálu v Brně - 27. srpna 2010 - 18:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - film Rafťáci vulgarismy - 22. srpna 2010 - 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - Příběhy bez
scénáře - 1. září 2010 - 21:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA - Televizní noviny reportáţ o havárii kluzáku L - 13 - 6. září 2010 - 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 - film
Gympl - vulgarismy - 5. září 2010 - 22:00 hodin; Různí provozovatelé/různé programy délka reklamních bloků vkládaných do pořadů; Česká televize/ČT1 - Dobré ráno - skrytá
reklama - 6. září 2010 - 6:00 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima Cool - Criss Angel:
Extrémní magie - ohroţení dětí - 2. září 2010 - 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.
o./Prima televize - Zprávy TV Prima - reportáţ o zřízení mešity v Hradci Králové - 29.
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srpna 2010 - 18:55 hodin; Různí provozovatelé/různé programy - reklamní spot firmy
Shell - ohroţení dětí; CET 21 spol. s r. o./NOVA - Televizní noviny - reportáţ o havárii
motocyklového závodníka - 6. září 2010 - 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 Předpověď počasí - obecné námitky k pořadu; Česká televize/ČT1 a ČT24 - dopis
určený Radě ČT; Různí provozovatelé/různé programy - zhoubný vliv médií pro dětskou
duši; CET 21 spol. s r. o./NOVA - vyjádření Aeroklubu Slaný; Česká televize/ČT1 dopis starosty města Roudnice nad Labem; Česká televize/ČT4 - neodvysílaný přenos
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zprávy
TV Prima dne 27. srpna 2010 od 18:55 hodin, resp. reportáţe o stavbě Justičního
areálu v Brně, na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko - publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváţenosti
- upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Rafťáci dne 22. srpna 2010 od
20.00 hodin na programu NOVA 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 současně stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Příběhy bez scénáře s premiérou vysílání dne 1. září 2010 od 21.55 hodin na programu
NOVA a reprízou dne 4. září 2010 od 16:45 hodin na programu NOVA, se mohl dopustit
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní
noviny dne 6. září 2010 od 19:30 hodin, resp. reportáţe o tragické nehodě kluzáku u
Slaného, na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko - publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváţenosti
- upozorňuje provozovatele Česká televize na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Gympl dne 5. září 2010 od 20.00 hodin na
programu ČT1 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 současně stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od
doručení tohoto upozornění
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Krokodýl dne
10. září 2010 od 22:05 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti
nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a
zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový úsek v
trvání alespoň 30 minut
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Gympl dne 5. září 2010 od 20.00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
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Rozdílné stanovisko Kateřiny Kalistové k bodu č. 48
(Různí provozovatelé - souhrn podání ohledně televizního vysílání)
Rada nerozhodla správně, kdyţ zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení
pro moţné porušení §32 odst. 1 písm.g) (provozovatel vysílání je povinen nezařazovat v
době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých) za odvysílání filmu Gympl na programu
ČT 1 v září tohoto roku. Film je situovaný do prostředí gymnázia, vypráví příběh
dospívajících, kteří propadli novodobému fenoménu „grafitti“. Snímek zachycuje ţivot
studentů, jejich učitelů a rodičů, výrazové prostředky jsou uzpůsobeny prostředí, které
zachycují, včetně vulgární mluvy a nadávek, které jsou mezi jistou skupinou mladých lidí
běţnou realitou. (Rada správně udělila upozornění za porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona o vysílání, zakazujícího provozovatelům zařazovat do programů pořady a
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, jakkoli je z mého pohledu existence
tohoto ustanovení diskutabilní). Film se věnuje skutečnému fenoménu dnešního světa,
který někteří vnímají jako specifický druh umění, ţivotní postoj, někteří naopak jako
celospolečenský problém, či vandalismus. Film vychází z knihy Tomáše Houšky,
ředitele gymnázia, který tento fenomén dlouhodobě sledoval na případech studentů
jeho školy. Filmové pojednání o subkultuře grafitti nelze vytvořit bez zobrazení reálného
ţivota sprejerů, jinak bude příběh nevěrohodný. Postihovat jakoukoli konkrétní tematiku
je zásahem do umělecké svobody a v konečném důsledku zredukováním spektra
aktuální dramatické tvorby. Dovedeno do důsledku by např. znemoţnilo vysílat
v „primetimu“ adaptaci velké části románů francouzské literatury 19. století
(Maupassant, Flaubert), protoţe pracovala s amorálními hrdiny i tématy.
- udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr.
Antonínem Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se
změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu
VIVA Hungary, udělené pod spis. zn.. 2010/513/zem/MTV dne 22. června 2010, v
souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele
doručené Radě dne 2. září pod č. j. 7333/2010, spočívající ve sníţení podílu vysílaných
hudebních videoklipů a dále v úpravě znění Dalších programových podmínek, ve
sníţení podílů vysílaných evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci a zařazení nových sluţeb přímo souvisejících s programem
- udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr. Antonínem
Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se změnou
skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního programu MTV Hungary,
udělené pod spis. zn. 2010/518/sve/MTV dne 22. června 2010, v souladu s § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 2.
září 2010 pod č. j. 7333/2010, spočívající v úpravě znění Dalších programových
podmínek, ve sníţení podílů vysílaných evropských děl a evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci a v zařazení nových sluţeb přímo souvisejících s programem
- udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr. Antonínem
Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se změnou
skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního programu Comedy Central
Hungary, udělené pod spis. zn. 2010/520/sve/MTV dne 22. června 2010, v souladu s §
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele doručené
Radě dne 2. září 2010 pod č. j. 7333/2010, spočívající v úpravě znění Dalších
programových podmínek, ve sníţení podílů vysílaných evropských děl a evropských děl
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vyrobených nezávislými výrobci a v zařazení nových sluţeb přímo souvisejících s
programem
- upozorňuje provozovatele TOTALPRESS, s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť nezapůjčil Radě záznamy vysílání programu PUBLIC ze
dnů 16. července 2010 a 17. července 2010 a současně stanovila lhůtu k nápravě jeden
týden ode dne doručení tohoto rozhodnutí
- uloţila provozovateli HELP FILM, s. r. o., IČ: 26291126, se sídlem Branická 1950/209,
140 00 Praha 4, pokutu ve výši 10 000, - Kč, neboť tím, ţe neposkytl Radě na vyţádání
záznam vysílání polské verze programu Film Box ze dne 25. dubna 2010 v úseku 16:00
- 22:00 hodin, porušil ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které
uloţila povinnost uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30
dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě. Současně uloţila účastníkovi řízení v
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000, - Kč
- uloţila provozovateli Carolinas corporation, a. s. IČ 284 54 791, se sídlem
Lucemburská 1302/35, 130 00 Praha 3 pokutu ve výši 10 000, - Kč za porušení § 47
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na výzvu
Rady ze dne 3. prosince 2009 neposkytl ţádné údaje o evropských dílech, evropských
dílech nezávislých výrobců a současných dílech evropských nezávislých výrobců
odvysílaných v roce 2009 na programu Fashion TV a rovněţ neposkytl údaje o počtu a
délce odvysílaných českých děl v roce 2009 na programu Fashion TV. 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 MaxiFilm & TV, s. r. o. IČ 614 57 019 se sídlem Na Šafránce
1812/43, 101 00 Praha 10 pokutu ve výši 10 000, - Kč za porušení § 47 odst. 1 písm a)
a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ţe na výzvu Rady neposkytl
konkrétní údaje o evropských dílech a dílech evropských nezávislých výrobců
odvysílaných v roce 2009 na programu Da Vinci. 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 Mina Media s. r. o. (dříve Valera Estates, Estates, s. r. o.), IČ:
28188811, se sídlem Na Příkopě 392/9, 11000 Praha 1 pokutu ve výši 10 000, - Kč za
porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe na výzvu Rady ze dne 3. prosince 2009 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. 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
- zahájila s provozovatelem TOTALPRESS, s. r. o. 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 PUBLIC a rovněţ neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl v roce 2009 na programu PUBLIC
- zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Kavčí hory, 140
70 Praha 4, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Reportéři ČT,
resp. reportáţe Uhlobaroni Koláček a Otava definitivně volní, dne 2. listopadu 2009 ve
21:30 hodin na programu ČT1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl
důvod pro vedení správního řízení
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- zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, sídlem Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední, vedené pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Inventura z
archivů dne 24. ledna 2010 od 21:00 hodin na programu ČT2, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení
- uloţila provozovateli, FTV Prima spol. s r. o., IČO: 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, pokutu ve výši 50 000, - Kč pro porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění platném k datu odvysílání zmíněného
pořadu, neboť odvysíláním pořadu „Jste to, co jíte“, dne 12. listopadu 2009 ve 21:30
hodin na programu Prima televize, které obsahovalo reklamu ve formě odkazu na jiné
médium rozdílné od FTV Prima spol. s r. o. a na jeho obsah vysílání, a to ve znění
"„Více o příběhu Jany se dozvíte v pondělním Blesku pro ţeny“ a „Více o příběhu Jany
najdete v pondělním vydání Blesku pro ţeny, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově - obrazově oddělené od ostatních částí programu
spojila
správní
řízení
2010/42/fol/CET,2010/43/fol/CET,2010/44/fol/CET,2010/45/fol/CET,42010/46/fol/CETa2010/95/fol/CET, 2010/96/fol/CET, 2010/97/fol/CET,
2010/98/fol/CET, 2010/99/fol/CET, 2010/100/fol/CET, 92010/101/fol/CET do společného
správního řízení sp. zn.: 2010/251/fol/CET
- upozorňuje provozovatele, CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00, Praha 5, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2009, kterého se dopustil odvysíláním
pořadů Dům snů, resp. pasáţí těchto pořadů obsahujících neoddělené reklamy na
Radio Impuls a deník Blesk, které byly odvysílány dne 9. září 2009, plánovaný čas
vysílání 20:00 - 21:20 (v čase od 2:50 a 59:15 min. po začátku pořadu), 16. září 2009,
plánovaný čas vysílání 20:00 - 21:20 (v čase od 53:05 min. po začátku pořadu), 23. září
2009, plánovaný čas vysílání 20:40 - 22:00 (v čase od 6:30 a 50:35 min. po začátku
pořadu), 30. září 2009, plánovaný čas vysílání 20:40 - 22:00 (v čase od 7:00 min. po
začátku pořadu), 7. října 2009, plánovaný čas vysílání 20:40 - 21:55 (v čase od 4:40 a
58:05 min. po začátku pořadu), 21. října 2009, plánovaný čas vysílání 20:40 - 21:55 (v
čase od 6:40 a 53:10 min. po začátku pořadu), 28. října 2009, plánovaný čas vysílání
20:40 - 21:55 (v čase od 5:40 a 59:30 min. po začátku pořadu), 4. listopadu 2009,
plánovaný čas vysílání 20:40 - 21:55 (v čase od 8:00 a 54:10 min. po začátku
pořadu),11. listopadu 2009, plánovaný čas vysílání 20:45 - 22:00 (v čase od 4:50 a
47:00 min. po začátku pořadu), 18. listopadu 2009, plánovaný čas vysílání 20:45 - 22:00
(v čase od 3:25 a 56:10 min. po začátku pořadu), 25. listopadu 2009, plánovaný čas
vysílání 20:40 - 21:55 (v čase od 3:40 a 1:05:35 min. po začátku pořadu) a 2. prosince
2009, plánovaný čas vysílání 20:40 - 21:55 (v čase od 1:35 a 51:20 min. po začátku
pořadu) na programu NOVA. A současně stanovila lhůtu k nápravě sedm dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2010, č. j.
6 As 50/2009 - 132, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze, č. j. 6 Ca 361/2008 - 85, ze dne 31.3.2009, jímţ bylo ve
výroku III. zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1181/HRO/FTV, ze dne 26.8.2008, ve
věci pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysílaného na programu Prima televize,
obsahujícího skrytou reklamu spočívající v prezentaci zboţí (automobilu Peugeot) a
ochranné známky (loga lva automobilky Peugeot), a věc v tomto rozsahu vrácena Radě
k dalšímu řízení
- zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Ţertvách 24/132,
180 00 Praha 8 správní řízení z moci úřední, vedené pro moţné porušení § 48 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 17.
října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize, odvysíláním pořadu VyVolení –
Noví hrdinové, Duel, dne 27. října 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize,
odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 3. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na
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programu Prima televize, odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 10.
listopadu 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize, odvysíláním pořadu
VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 26. listopadu 2007 ve 21:10 hodin na
programu Prima televize, odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne
26. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu Prima televize, odvysíláním pořadu
VyVolení – Noví hrdinové, Duel dne 29. listopadu 2007 ve 21:15 hodin na programu
Prima televize a odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba dne 1. září 2007
ve 20:00 hodin na programu Prima televize, neboť uplynula zákonná lhůta k uloţení
pokuty
- upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180
00 Praha 8 na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním skryté reklamy na produkt Peugeot v pořadech VyVolení – Noví
hrdinové dne 17. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize, VyVolení –
Noví hrdinové, Duel, dne 27. října 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize,
VyVolení – Noví hrdinové dne 3. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima
televize, VyVolení – Noví hrdinové, Duel, dne 10. listopadu 2007 ve 20:00 hodin na
programu Prima televize, VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 26. listopadu 2007
ve 21:10 hodin na programu Prima televize, VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne
26. listopadu 2007 ve 22:15 hodin na programu Prima televize, VyVolení – Noví
hrdinové, Duel dne 29. listopadu 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize a
VyVolení – Noví hrdinové, Volba dne 1. září 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima
televize. A současně stanovila lhůtu k nápravě sedm dní ode dne doručení tohoto
upozornění
- zastavila se společností Walmark a. s. IČ: 00536016 sídlem: Třinec - Oldřichovice 44
správní řízení vedené pro moţné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se měla dopustit jako zadavatel reklamy Urinal Akut (mutace 2), premiérově vysílané
dne 1. dubna 2010, 11:53:00 hodin, na programu Prima televize a dále v počtu 209
repríz do 30. dubna 2010 na programech Televize Barrandov, ČT1, ČT2, ČT24, Nova,
Nova Cinema a Prima televize, podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., neboť
nebylo prokázáno porušení zákona, čímţ odpadl důvod správního řízení
- zahájila se společností Walmark a. s, IČ: 00536016 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 a
dále v počtu 209 repríz do 30. dubna 2010 na programech Televize Barrandov, ČT1,
ČT2, ČT24, Nova, Nova Cinema a Prima televize /dle přiloţeného seznamu/, 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
- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2010, č. j.
6 As 13/2010 - 69, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 194/2009 - 46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 2008/1167/vav/FTV, kterým byla provozovateli uloţena
pokuta ve výši 550 000, - Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
a to zařazením reklamy na T - Mobile (mutace 7), označenou účastníkem jako sponzor
reklamní znělky, do vysílání v premiéře dne 7. června 2008 ve 20:06:13 hodin a posléze
v měsíci červnu 2008 ještě 10x v repríze
- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2010, č.
j. 6 As 10/2010 - 75, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 195/2009 - 54, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 2008/1168/vav/FTV, kterým byla provozovateli uloţena
pokuta ve výši 550 000, - Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
a to zařazením reklamy na T - Mobile (mutace 8), označenou účastníkem jako sponzor
reklamní znělky, do vysílání v premiéře dne 7. června 2008 ve 20:13:26 hodin a posléze
v měsíci červnu 2008 ještě 10x v repríze
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- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2010, č.
j. 6 As 12/2010 - 72, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 196/2009 - 51, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 2008/1169/vav/FTV, kterým byla provozovateli uloţena
pokuta ve výši 1 500 000, - Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., a to zařazením reklamy na T - Mobile (mutace 9), označenou účastníkem jako
sponzor reklamní znělky, do vysílání v premiéře dne 16. června 2008 ve 18:49:46 hodin
a posléze v měsíci červnu 2008 ještě 29x v repríze
- se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2010, č. j.
6 As 9/2010 - 65, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 197/2009 - 45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 2008/1170/vav/FTV, kterým byla provozovateli uloţena
pokuta ve výši 1 500 000, - Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., a to zařazením reklamy na T - Mobile (mutace 10), označenou účastníkem jako
sponzor reklamní znělky, do vysílání v premiéře dne 16. června 2008 ve 18:54:28 hodin
a posléze v měsíci červnu 2008 ještě 29x v repríze
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 16/2010 - 64 ze dne
17. června 2010, který zrušil rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 251/2009 32 ze dne 25. listopadu 2009, jímţ byly zamítnuty ţaloby proti správním rozhodnutím
Rady ze dne 14. května 2009, č. j. fol/4127/09 sp. zn. 2009/196/FOL/STO a č. j.
fol/4129/09 sp. zn 2009/195/FOL/STO, jimiţ byly uděleny sankce ve výši 50.000, - Kč
za porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001Sb., neboť v označení sponzora Eject
shoes (mutace 1), premiérově odvysíláném dne 14. října 2008 , ve 14.30:21 hodin na
programu Óčko nebyl identifikován sponzor a 50 000, - Kč za porušení § 53 odst. 1
zákona č. 231/2001Sb., neboť v označení sponzora Eject shoes (mutace 2), premiérově
odvysíláném dne 14. října 2008, ve 14.58:41 hodin na programu Óčko nebyl
identifikován sponzor
- se seznámila s nálezem Ústavního soudu č. j. III ÚS 949/09, kterým bylo rozhodnuto
ve věci ústavní stíţnosti stěţovatelky MEDIAREX COMMUNICATIONS AND
CONSULTING, s. r. o., proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne
29. srpna 2007 sp. zn. 2007/382/had/MED, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 200 000, Kč pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. a rozsudkům Městského soudu v
Praze ze dne 16. 4. 2008, č. j. 5 Ca 399/2007 - 63 ve znění opravného rozsudku 5 Ca
399/2007 - 78 a Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 As 86/2008,
kterým byly uvedené rozsudky zrušeny
- se seznámila s reakcí provozovatele Chello Central Europe s. r. o., IČ 27112501, se
sídlem Pobřeţní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín na upozornění č. j. DRD/2404/2010, sp.
zn. 2010/677/DRD/Che, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 48 odst.
2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, neboť
odvysíláním reklamy ZhuZhu křečci dne 13. května 2010 od 16:05 a 16:32 hodin na
programu Minimax se dopustil porušení zákazu přímo pobízet děti a mladistvé, aby
kupovali nějaký výrobek nebo sluţbu s vyuţitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti
- vzala na vědomí, ţe provozovatel MaxiFilm & TV, s. r. o. IČ 614 57 019 se sídlem Na
Šafránce 1812/43, 101 00 Praha 10 učinil adekvátní nápravu porušení § 47 odst. 1
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., na něţ byl Radou upozorněn, jelikoţ ve lhůtě
stanovené v upozornění poskytl poţadované údaje, vztahující se k odvysílaným
současným evropským dílům nezávislých výrobců a rovněţ odvysílaným českým dílům
na programu Da Vinci v roce 2009
- vzala na vědomí, ţe náprava porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil
provozovatel První zpravodajská, a. s., IČ 27204090, se sídlem Blanická 1008/28, 120
00 Praha 2, nedodrţením poţadovaného podílu evropské tvorby, evropské nezávislé
tvorby a pořadů se skrytými či otevřenými titulky ve vysílání programu Z1 v roce 2009,
bude ověřena z údajů, které provozovatel o svém vysílání poskytne za rok 2010
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- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání První
zpravodajská a. s. / Internetový archiv pořadů TV Z1 do Evidence pod číslem 2010/998
a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání FUTURA, a. s.
/ Internetová televize do Evidence pod číslem 2010/999 a vydala poskytovateli potvrzení
o zápisu do Evidence
- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Gama media s.
r. o. / Regionální zpravodajský server do Evidence pod číslem 2010/1001 a vydala
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
- zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Město
Boskovice / BTV - Boskovická televize do Evidence pod číslem 2010/997 a vydala
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
- nezapsala Citfin - Finanční trhy, a. s. / Zprávy z devizového trhu jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Konstrukce.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Silnice - zeleznice.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Obcanskavystavba.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Vodohospodarske - stavby.cz jako
poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Clean - smart - technologies.com jako
poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
- nezapsala KONSTRUKCE Media, s. r. o. / Konstrukce - media.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence

V Praze dne 22. 9. 2010
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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