Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 4. 10. 2011
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání
projednala 50 bodů programu. Dále se seznámila s 20 stíţnostmi diváků, na základě
nichţ vydala tři upozornění na porušení zákona. Rada na svém 18. zasedání uloţila
tři pokuty. První provozovateli HUKU s. r. o. ve výši 5 000,- Kč za porušení
ustanovení § 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, druhou
pokutu provozovateli Strakonická televize, s. r. o. ve výši 10 000,- Kč za porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
na písemnou výzvu Rady poskytl záznam vysílání programu Strakonická televize z
období od 11. do 14. května 2011, který nebyl v náleţité technické kvalitě, jelikoţ jeho
obrazová sloţka nebyla plynulá a viditelně postrádala některé obrazové snímky. Třetí
pokutu ve výši 50 000,- Kč udělila společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o., neboť
zadáním reklamy na produkt Muscoaktiv STOP KŘEČÍM, verze 1, vysílané dne 13.
června 2011 na programu RÁDIO IMPULS (101,4 MHz Brno) v čase 06:32:47 hodin a
14:29:12 hodin, se dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě
tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". Rada vyhlásila licenční řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W se lhůtou pro doručení
ţádostí do 15. prosince 2011 do 17:00 hodin. Zaevidovala nového poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje
95 poskytovatelů těchto sluţeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech
usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád udělila účastníku řízení,
společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o., IČ: 48401722, se sídlem Praha - Východ,
Šestajovice, Na Viničkách č.p. 638, PSČ 250 92 pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť
zadáním reklamy na produkt Muscoaktiv STOP KŘEČÍM, verze 1, vysílané dne 13.
června 2011 na programu RÁDIO IMPULS (101,4 MHz Brno) v čase 06:32:47 hodin a
14:29:12 hodin, se dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě
tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 2011690. Účastníku řízení, Naturprodukt CZ
spol. s r. o., se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu uloţila povinnost nahradit
náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2011690.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
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provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele Route Radio s. r. o. IČ:
27852474, se sídlem Ostrava – Poruba, Stavební 992 PSČ: 70800 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),
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to
v přidělení kmitočtu Olomouc 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada neudělila
provozovateli Route Radio s. r. o. IČ: 27852474, se sídlem Ostrava – Poruba, Stavební
992 PSČ: 70800, souhlas ke změně 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) spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Olomouc 88,6 MHz /
50 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele NONSTOP s. r. o., IČ: 494 47
530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
RÁDIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Třebíč 101,7 MHz /
50 W, toto rozhodnutí: Rada neudělila provozovateli NONSTOP s. r. o., IČ: 494 47 530
se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu
Třebíč 101,7 MHz / 50 W z důvodu nesouhlasu Českého telekomunikačního úřadu s
vyuţitím předmětného kmitočtu se sníţeným vyzářeným výkonem na 50 W, ale naopak
trvá na vyuţití zkoordinovaných technických parametrů Třebíč 101,7 MHz / 200 W.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST
MEDIA, s. r. o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00
o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RADIO BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením souboru technických parametrů Lovosice 107,7 MHz / 150 W, toto
rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Lovosice 107,7 MHz / 150
W (vysíláním zásobeno 34 451 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe
poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a
po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila
provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10,
Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO
BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů
Lovosice 107,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 14 03 49 / 50 30 47.
- Rada v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává
toto opravné rozhodnutí: Rada udělila provozovateli AKJO. Media s. r. o., IČ: 28114621
se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, PSČ 370 01 souhlas se změnou skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rock Radio Gold (licence č.j. Ru/100/01), spočívající ve změně
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souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením
souboru technických parametrů Jičín 1 107,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 21
46 / 50 26 26.
- Rada sděluje provozovateli Gama media s. r. o., ţe dle výsledku koordinace kmitočtu
Ústí nad Labem - Stříbrníky 90,2 MHz/200 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým
vysíláním provedeným Českým telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor
natolik kvalitní a významný, ţe je způsobilý být předmětem samostatného licenčního
řízení. Proto současně ţádá vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho podání i
nadále povaţovat za ţádost o změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
V opačném případě bude Rada podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního
řízení a správní řízení vedené o změnu územního rozsahu vysílání zastaví.
- Rada schválila navrţený text sdělení a ţádosti o vyjádření.
Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky k bodu č. 37 (obě usnesení)
V textu usnesení i v textu sdělení a ţádosti o vyjádření Rada nesprávně usnesla,
ţe „V opačném případě bude Rada podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního
řízení a správní řízení o změnu územního řízení zastaví“.
K takovému postupu není Rada ze zákona oprávněna. Rada nemůţe svým
rozhodnutím nahrazovat projev vůle účastníka řízení a učinit tedy předmětem řízení
něco jiného, neţ co vyplývá z projevu účastníka řízení. Ţádost provozovatele vysílání o
změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 231/2001 Sb. byla učiněna jasně, srozumitelně,
se všemi zákonnými náleţitostmi a nelze mít ţádné pochybnosti o jejím obsahu.
Předmětem řízení tedy nemůţe být něco jiného, neţ o co ţádal účastník řízení, který
jediný můţe svou ţádostí disponovat a případně i svůj vlastní projev vůle měnit. Za
změnu projevu vůle účastníka řízení nelze povaţovat okolnost, kdy účastník řízení na
výzvu Rady nereaguje, stejně jako kdyţ na obsahu své ţádosti trvá. Tato okolnost
rovněţ nemůţe být zákonným důvodem pro zastavení správního řízení vedeného o
ţádosti o změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 231/2001 Sb.
Odsouhlasený postup Rady povaţuji za zásadní procesní vadu, která je způsobilá
přivodit nezákonnost jejího rozhodnutí jako správního orgánu.

- Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 16765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02/1730 ze dne 28. května 2002) spočívající ve
změně podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je změna zařazení
některých programových prvků (Ekologický servis, Burza práce, předpověď počasí pro
severní Čechy, doprava, sport a sportovní souhrn) do vysílacího schématu programu,
resp. jejich úplné zrušení (Písničky na telefonická přání, Hitparáda).
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. zastavuje s provozovatelem Radiospol, s. r. o., IČ: 27666395, sídlem J.Suka
2943/3, PSČ 695 03 Hodonín (licence Ru/18/09) podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, řízení o ţádosti dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., neboť ţádost se stala zjevně bezpředmětnou.
- Rada udělila provozovateli Rádio Dobrý den, s. r. o., IČ: 60279001, sídlem Papírová
537, PSČ 460 01 Liberec (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL a sp.zn. 2008/1529/zab)
souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu společníka
Tomáše Hasila ve výši 16% na společníka Pavla Michala a v převodu obchodního
podílu společníka Tomáše Hasila ve výši 34% na společnost Timmer of Tiessnicze, a. s.
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IČ: 284 11 129, sídlem Sportovců 364, PSČ 284 01 Kutná Hora a s tím související
změnou společenské smlouvy a seznamu společníků.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 15. prosince 2011 do 17:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1 a. s. (program FREKVENCE 1; 104,5 MHz Brno) dne 16. září 2011,
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 16. září 2011,
COUNTRY RADIO s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha) dne 16. září
2011, MEDIA BOHEMIA a. s. (program Rádio Blaník; 103,4 MHz Hradec Králové) dne
16. září 2011, Rádio Bohemia, spol. s r. o. (program KISS; 98,1 MHz Praha) dne 16.
září 2011, 4S PRODUCTION a. s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 16. září
2011 a Radio Černá Hora II. s. r. o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec
Králové) dne 16. září 2011.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájila
se zadavatelem reklamy, společností SowuloPerth s. r. o., IČ: 28987543, se sídlem
Praha 5, Lumiérů 431/7, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin (verze 5- detoxikační čaj), odvysílané
dne 16. září 2011 na programu COUNTRY RADIO v čase 13:44:46 hodin, se mohl
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.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. července
2011, č.j. 10 A 73/2011-140, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti Rádia Posázaví
proti rozhodnutí Rady, kterým byla společnosti JOE MEDIA s. r. o. udělena licence k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Sázava s
vyuţitím souboru technických parametrů Benešov-Kozmice 89,3 MHz/5 kW a zamítnuty
ţádosti ostatních ţadatelů.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ
28970438, se sídlem Na Strţi 65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, ze dne 29. srpna 2011,
č.j. 6650, o zahájení vysílání programu Nickelodeon HD prostřednictvím druţice, na
základě udělené licence ze dne 3. srpna 2010, č.j. zem/2489/2010, spis. zn.:
2010/602/zem/MTV, dne 4. října 2011.
- Rada zaregistrovala provozovateli TELEKO, s. r. o., IČ 256 19 471, se sídlem Pod
Hvězdárnou 453, Příbram II, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 1 písm. c), d) zákona č.
231/2001 Sb. změnu skutečností uváděných v přihlášce o registraci sp. zn.:
2009/333/KOZ/TEL ze dne 24. března 2009, spočívající: a) v rozšíření územního
rozsahu vysílání o celá území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Libereckého,
Královéhradeckého a Ústeckého stanovené diagramem vyuţití radiových kmitočtů dle
přílohy č. 1 na základě stanoviska ČTÚ ze dne 15. září 2011, č.j. 7196 a podání
provozovatele č.j. 6281 ze dne 11. srpna 2011; b) ve změně programové nabídky, a to v
jejím rozšíření o nové zahraniční rozhlasové programy: RTL 102,5, RTL Groove, RTL
Classic, RTL ItalianStyle, Radio Vaticana, dle podání provozovatele č.j. 6281 ze dne 11.
srpna 2011, ve znění upřesnění ze dne 26. srpna 2011, č.j.: 6618.
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- Rada se seznámila s dopisem provozovatele Media Vision s. r. o., IČ 266 91 353,
sídlo Praha 8, Karlín, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, kterým oznamuje dle § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce o registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím druţice, sp. zn.:
2006/960/sve/CZR, č.j.: sve/8685/06, ze dne 21. listopadu 2006, spočívající ve změně
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní programy Hustler TV
(časový rozsah vysílání 22.00 – 06.00 hodin; na vyţádání: 24 hodin denně - včetně
specifikace technického zabezpečení dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.)
a Brava HDTV, dle podání č.j.: 7214 a 7215 ze dne 15. září 2011.
- Rada upozornila dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele Media Vision
s. r. o., IČ 266 91 353, sídlo Praha 8, Karlín, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, na
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
zařadil do programové nabídky program Hustler TV obsahující pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, na
vyţádání s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně, aniţ by takové vysílání bylo
koncovému uţivateli dostupné pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou
starší 18 let a aniţ by k němu bylo provozovatelem poskytnuto dostačující technické
opatření, které této osobě umoţňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.
Rada stanovila tomuto provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TradeTec, a. s., IČ 27859355, sídlo
Ostrava, Mariánské hory, Daliborova 419/11, PSČ 709 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp. zn. 2009/41/zem/TTE, ze dne 10.
března 2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
televizní programy české: Spektrum HD; zahraniční: MTV HD, National Geographic HD,
dle podání č.j. 7265, 7344.
- Rada v rámci správního řízení spis.zn. 2010/1338/RUD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu časového úseku vysílání programu Nova ze dne 4. listopadu 2010
od 21:00 do 22:00 hodin.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/538/DRD/FTV provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Jak se staví sen odvysílaného dne 14. května 2011 od
18:00 hodin na programu Prima televize.
- 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 4. října 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. 2 písm. b) a c) zákona č.
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Jak se staví sen, v jehoţ rámci
byla v čase 18:48:10 hodin zařazena propagace produktu České spořitelny „Úvěr
TREND od Buřinky“, dne 14. května 2011 na programu Prima televize od 18:00 hodin, z
důvodu absence předchozích typově shodných upozornění na porušení zákona dle § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada dle § 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 televizního vysílání FTV Prima,
spol. s r. o., IČ 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, na
porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
dne 14. května 2011 od 18:00 hodin odvysílal na programu Prima televize pořad Jak se
staví sen, který obsahoval umístění produktu České spořitelny a. s. „Úvěr TREND od
Buřinky“ v čase 18:48:10 hodin. Předmětné umístění produktu obsahovalo přesnou
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specifikaci produktu, jeho cenu a pravidla jeho čerpání, to vše za pouţití loga České
spořitelny a. s., sloganu „Jsme vám blíţ“ a symbolu červené buřinky, s grafickým
znázorněním finančního rozvrhu splácení, přičemţ produkt byl doporučován a
vychvalován, výpočet splátek byl např. definován jako „kalkulačka snů“. Tím došlo k
vychvalování vhodnosti a výhod daného úvěru, a tím k přímému nabádání vyuţití
takovéto sluţby a k její propagaci vůči televizním divákům, a zároveň k zařazení
informací, které byly vzhledem k dějové linii pořadu zcela nepodstatné, coţ mělo za
následek nepatřičné zdůraznění takovéto sluţby. Odvysíláním předmětného pořadu tak
došlo k porušení zákonné povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu
nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo sluţeb, zejména zvláštním
zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich propagace, a zároveň zákonné
povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně
zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ZKTV
provozovatele Západočeská kabelová televize s. r. o. z období od 2. do 4. září 2011.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
regulaci reklamy) ţádá provozovatele Západočeská kabelová televize s. r. o., se sídlem
Ul. 17. listopadu 756/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ. 27985563 o podání vysvětlení dle
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci odvysílání obchodního
sdělení na produkt Psyllium Dr. Popova, které bylo zařazeno v rámci programového
bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v období od 2. do 4. září 2011 na
programu ZKTV.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí, FTV Prima, spol. s r. o., IČ:
48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Ţertvách 24/132, na porušení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil nezpřístupněním alespoň 2 % vysílaných
pořadů pro osoby se zrakovým postiţením. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě a to do 31. prosince 2011.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí, CET 21 spol. s r. o., IČ:
45800456 Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil nezpřístupněním alespoň 2 % vysílaných pořadů
pro osoby se zrakovým postiţením. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje
lhůtu k nápravě a to do 31. prosince 2011.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele celoplošného televizního vysílání ze zákona, ČESKÁ TELEVIZE IČ:
00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil nezpřístupněním alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se
zrakovým postiţením. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě
a to do 31. prosince 2011.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí, Barrandov Televizní Studio a.
s. IČ: 41693311 Kříţeneckého náměstí 322 152 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil nezpřístupněním alespoň 2 % vysílaných
pořadů pro osoby se zrakovým postiţením. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě a to do 31. prosince 2011.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období srpen 2011, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: FTV Prima, spol. s r. o./Prima
televize 1.8.2011 18:00-02:00, 5.8.2011 16:00-00:00, 6.8.2011 10:00-01:00, 7.8.2011
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10:00-00:00; Česká televize/ČT1 1.8.2011 18:00-02:00, 2.8.2011 18:00-02:00, 3.8.2011
10:00-00:00, 4.8.2011 16:00-00:00, 5.8.2011 14:00-00:00, 6.8.2011 10:00-22:00,
7.8.2011 12:00-00:00; Česká televize/ČT2 2.8.2011 18:00-03:00, 3.8.2011 18:00-02:00,
4.8.2011 18:00-02:00.
- 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, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
dne 4. srpna 2011 odvysílal od 20:00 hodin na programu ČT2 pořad Kristova léta,
dámy, který obsahoval vulgarismy: "v prdeli" (00:06:50 a 00:06:56 od začátku pořadu),
"kozy" (ve smyslu poprsí; 00:07:33, 00:07:34 a 00:07:46), "kurva" (00:09:05), "hajzl"
(00:17:11, 00:17:12, 00:20:25), "posraly" (00:57:51), čímţ porušil povinnost 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 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 14. září 2011 - 26. září 2011: Česká televize/ČT2 - pořad Game
page, vysílaný dne 17. září 2011 od 11:45 hodin na programu ČT2; CET 21 spol. s r.
o./NOVA - pořad Expozitura, vysílaný ve dnech 14. září 2011 a 21. září 2011 od 20:00
hodin na programu NOVA; Česká televize/ČT1 - reportáţ Romské děti v (ne)správných
školách, vysílaná v pořadu 168 hodin dne 11. září 2011 od 21:20 hodin na programu
ČT1; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - pořad Ano, šéfe!, vysílaný dne 15. září
2011 od 21:20 hodin na programu Prima televize; Česká televize/ČT1 - informování o
návštěvě premiéra Nečase na severu Čech v reportáţích provozovatelů Česká televize
a CET 21 spol. s r. o.; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na
pouţívání
pojmu
nepřizpůsobiví
v
českých
médiích;
Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - dotazy Občanského sdruţení Apogeum; CET 21
spol. s r. o./NOVA - reklamní blok ve filmu Blade:Trinity, vysílaném dne 16. září 2011 od
22:50 hodin na programu NOVA; CET 21 spol. s r. o./NOVA Cinema - pořad Sex, lţi a
video, vysílaný dne 17. září 2011 na programu NOVA Cinema; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - reklamní spot Komerční banka - G2 konto pro
studenty; nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - reklamní spot Česká
spořitelna; GENUS TV a. s./R1 GENUS - nevyváţené vysílání; MTV NETWORKS s. r.
o./Nickelodeon - píseň v pořadu Big Time Rush - doplnění; FTV Prima, spol. s r.
o./Prima televize - následná korespondence stěţovatele; CET 21 spol. s r. o./NOVA stíţnost na zkracování titulků; Barrandov Televizní Studio a. s./Televize Barrandov stíţnost na spot RRTV; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na
spot RRTV; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na spot RRTV;
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - pozitivní reakce na spot RRTV.
- 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. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne
17. 9. 2011 odvysílal od 11:45 hodin na programu ČT2 pořad Game Page, který
obsahoval záběry z počítačové hry Dead Island, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jelikoţ hra samotná je hodnocena jako
hra vhodná aţ pro osoby starší osmnácti let. Jde zejména o záběry, kdy hráč prochází
jednotlivé sekce hry, bojuje s útočníky, zabíjí nepřátele (nemrtvé zombie), ze kterých
stříká krev a odpadávají jim kusy těla. Takovéto záběry by mohly ovlivnit zejména
psychický vývoj dětí. Záběry mohou děti vyděsit a traumatizovat svou brutalitou a
násilností. Tím spíše, ţe se hráč pohybuje v reálném prostředí přímořského hotelového
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letoviska. Zejména dětský divák (potaţmo hráč), jehoţ přítomnost u televize zvlášť u
pořadu takovéhoto typu nelze vyloučit, pak nemusí ještě zcela správně odlišovat realitu
od televizního pořadu či počítačové hry. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 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 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
Expozitura dne 14. září 2011 od 20:00 hodin na programu NOVA, který obsahoval
vulgarismy „zjebal“ (čas záznamu 17:07 od začátku pořadu), „hajzle“ (čas záznamu
37:00 od začátku pořadu), „sráč“ (čas záznamu 39:00 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 stanovuje 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 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
Expozitura dne 21. září 2011 od 20:00 hodin na programu NOVA, který obsahoval
vulgarismus „kurva“ (čas záznamu 1:36:45 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 stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a 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 4. října 2011 toto rozhodnutí:
Rada udělila provozovateli HE TV s. r. o., IČ: 29182875, se sídlem Podruhova 3, 628 00
Brno, souhlas se změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního
vysílání programu HE TV, udělené rozhodnutím Rady spis.zn. 2009/1075/FIA/HE dne 1.
prosince 2009, ve znění pozdějších změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené
Radě dne 25. srpna 2011, respektive opravné ţádosti doručené Radě dne 5. září 2011,
spočívající v úpravě obsahu vysílání a dále ve změně časového rozsahu vysílání.
- 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 4. října 2011 toto rozhodnutí:
Rada udělila provozovateli Nataša Pštrossová Videostudio FONKA, IČ: 14770423, se
sídlem Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII, souhlas se změnou skutečností
obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu Televize Fonka,
udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/78/02/978 dne 19. března 2002, ve znění pozdějších
změn, a to dle ţádosti provozovatele doručené Radě dne 5. září 2011, spočívající ve
změně vysílacího schématu, respektive ve vypuštění videotextového vysílání z
vysílacího schématu.
- 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 4. října 2011 toto rozhodnutí:
Rada udělila provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r. o., IČ: 00670146, se sídlem
Zelenohorská 403, 335 01 Nepomuk, souhlas se změnou skutečností obsaţených v
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licenci k provozování televizního vysílání programu NIKA - TV, udělené rozhodnutím
Rady č.j. Ru/282/02/3111 ze dne 3. prosince 2002, ve znění pozdějších změn, a to dle
ţádosti provozovatele doručené Radě dne 7. září 2011, spočívající v úpravě znění
Dalších programových podmínek.
- Rada v souladu s ustanovením § 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 dále podle § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, v platném znění, přijala dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení vedené s provozovatelem AQUA, a. s., IČ: 49447360, se sídlem Závěrka
285/6, 169 00 Praha 6, pro moţné porušení licenčních podmínek, kterého se měl
dopustit ve vysílání programu Infokanál Zábřeh ve dnech 12. března 2011 a 15. března
2011, jelikoţ k porušení licenčních podmínek došlo v důsledku technického selhání,
kterému provozovatel nemohl ani s vynaloţením veškerého úsilí v daném okamţiku
zabránit.
- 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 AQUA, a. s., IČ: 49447360, se sídlem Závěrka 285/6, 169 00 Praha 6, na
porušení licenčních podmínek, respektive základní programové specifikace, kterého se
dopustil tím, ţe ve dnech 12. března 2011 a 15. března 2011 vysílal na programu
Infokanál Zábřeh infotextovou smyčku, která neobsahovala ţádné informace, které by
dle licenčních programových podmínek a základní programové specifikace obsahovat
měla (úřední hodiny, informace státní správy, informace obecního úřadu, informace z
knihovny, informace základní školy, informace sportovního klubu, společenskou rubriku,
drobnou inzerci místních ţivnostníků a podnikatelů, informace o konání společenských
akcí atd.) Smyčka obsahovala pouze informace o provozovateli, jeho kontaktní údaje a
údaje o orgánu vykonávajícím dozor nad vysíláním. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30
dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 1 písm. m) 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 4. října 2011 toto rozhodnutí: Rada
uloţila provozovateli HUKU s. r. o., IČ: 28545800, se sídlem Pernštejnská 319/7, 184 00
Praha 8, pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 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. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 2011322. 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 2011322.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4. října 2011 toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli
Strakonická televize, s. r. o., IČ. 26076357, se sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice,
pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na písemnou výzvu Rady poskytl záznam
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vysílání programu Strakonická televize z období od 11. do 14. května 2011, který nebyl
v náleţité technické kvalitě, jelikoţ jeho obrazová sloţka nebyla plynulá a viditelně
postrádala některé obrazové snímky. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2011665. 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 2011665.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4.
října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 458
00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené
pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe Trmická farnost jde
kvůli dluhům do konkurzu, dne 5. listopadu 2010 od 19:30 hodin na programu Nova,
neboť nebylo prokázáno porušení zákona a tím odpadl důvod pro vedení správního
řízení.
- 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 4. října 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 § 53 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Jak se staví sen, v jehoţ
rámci byla v čase 18:48:10 hodin zařazena propagace produktu České spořitelny „Úvěr
TREND od Buřinky“, dne 14. května 2011 od 18:00 hodin na programu Prima televize,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.,
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Google.cz (sponzor počasí, mutace 9)
premiérově dne 11. prosince 2010 ve 20:02:35 hodin na programu Nova, a následně 10
x reprízovaným do 28. 12. 2010 na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Google.cz (sponzor počasí, mutace 10)
premiérově dne 11. prosince 2010 ve 20:04:17 hodin na programu Nova, a následně 10
x reprízovaným do 28. 12. 2010 na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.

10

- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.,
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Google.cz (sponzor počasí, mutace 11)
premiérově dne 15. prosince 2010 v 06:40:30 hodin na programu Nova, a následně 13 x
reprízovaného do 31. 12. 2010 na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Google.cz (sponzor počasí, mutace 12)
premiérově dne 15. prosince 2010 v 06:43:07 hodin na programu Nova a následně 13 x
reprízovaného do 30. 12. 2010 na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.,
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Fotolab (sponzor pořadu, mutace 2)
premiérově na programu Nova dne 7. prosince 2010 v 07:53:48 hodin a v jediné repríze
téhoţ dne v 07:58:53 hodin na tomtéţ programu, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada spojila správní řízení spis. zn. 2011/239/LOJ/ČTV, 2011/390/LOJ/ČTV,
2011/389/LOJ/ČTV, 2011/388/LOJ/ČTV, 2011/387/LOJ/ČTV, 2011/386/LOJ/ČTV,
2011/385/LOJ/ČTV, 2011/384/LOJ/ČTV, 2011/383/LOJ/ČTV a 2011/382/LOJ/ČTV do
společného řízení.
- Rada vydala v souladu s ustanovením § 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 dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), dne 4.
října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a porušení čl. IV, odst. 12
zákona č. 304/2007 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení MF
Dnes, oficiální partner hokejové extraligy (sponzor pořadu, mutace 7) v délce 15 s v
premiéře dne 3. prosince 2010 ve 20:33:10 na programu ČT4 Sport a dále 17x
reprízovaného na tomtéţ programu, resp. překročením denních limitů reklamy v
důsledku odvysílání tohoto obchodního sdělení, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada spojila správní řízení spis. zn. 2011/573 - 576/LOJ/FTV a 2011/506/LOJ/FTV do
společného řízení.
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- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132,
Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., a pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit odvysíláním obchodního sdělení
Intact premiérově dne 20. března 2011 ve 20:08:08 hodin na programu Prima televize a
následně v 15 reprízách do 27. března 2011 vţdy na tomtéţ programu, resp.
překročením hodinových limitů reklamy, neboť porušení zákona nebylo prokázáno a tím
odpadl důvod správního řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4.
října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a. s., IČ:
26509911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro
moţné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit odvysíláním označení sponzora Royal Flush, časopis (sponzor pořadu,
mutace 2) premiérově dne 30. října 2010 ve 22:22:39 hodin programu O a v reprízách
dne 30. října 2010 ve 23:39:40 hodin, 31. října 2010 v 00:20:31 hodin, 31. října 2010 ve
22:22:13 hodin a 31. října 2010 ve 23:50:04 hodin na tomtéţ programu, neboť nebylo
prokázáno porušení zákona a tím odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 A 17/2010, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady vav/678/2009, kterým byla provozovateli Česká televize
udělena pokuta 700 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal obchodní sdělení Subaru, Boxer
Diesel (mutace 1), které označil jako sponzor reklamní znělky, ačkoliv předmětné
obchodní sdělení naplňovalo znaky reklamy, přičemţ nedošlo ke zvukovému,
obrazovému či zvukově-obrazovému oddělení od ostatních částí programu.
- 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 4. října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká
televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory,
správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., ke kterému mělo dojít zařazením obchodního sdělení Subaru na produkt Boxer
Diesel (mutace 1, sponzor reklamní znělky), které naplňuje definiční znaky reklamy, do
vysílání premiérově dne 28. dubna 2008 v 19:44:25 hodin na programu ČT1, aniţ by
bylo zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze 11 A
17/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady vav/678/2009, kterým byla provozovateli
Česká televize udělena pokuta 700 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal obchodní
sdělení Subaru, Boxer Diesel (mutace 1), které označil jako sponzor reklamní znělky,
ačkoliv předmětné obchodní sdělení naplňovalo znaky reklamy, přičemţ nedošlo ke
zvukovému, obrazovému či zvukově-obrazovému oddělení od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 76/2011, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady VAL/695/2011, kterým byla provozovateli Česká televize
udělena pokuta 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu na produkt Tena lady s
premiérou vysílání dne 21. dubna 2010 v čase 18:26:25 hod na programu ČT1 a se 6
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reprízami na programech ČT1 a ČT2, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ
byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím ţalobce porušil podle § 49
odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené 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
Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, aby ve lhůtě 10 dní od
doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k
zařazení obchodního sdělení na produkt Tena lady, jeţ bylo premiérově odvysíláno dne
21. dubna 2010 v čase 18:26:25 hod na programu ČT1 , do vysílání programů ČT1 a
ČT2.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č.j. 10 A 76/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady VAL/695/2011, kterým byla
provozovateli Česká televize udělena pokuta 50 000,- Kč za porušení povinnosti
stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal
reklamu na produkt Tena lady s premiérou vysílání dne 21. dubna 2010 v čase 18:26:25
hod na programu ČT1 a se 6 reprízami na programech ČT1 a ČT2, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a
tím ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2011. č.j.
11 A 43/2011-51, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2010,
spis.zn. 2009/716/LOJ/FTV, č.j. LOJ/4379/2010, kterým Rada udělila provozovateli,
FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
odvysíláním reklamy Glaxosmithkline, produkt Alli (označené provozovatelem jako
sponzor upoutávky, mutace 1), dne 25. dubna 2009 ve 21:12:38 hodin na programu
Prima televize, aniţ by byla jako reklama rozeznatelná a ve vysílání řádně oddělená.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4.
října 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s
r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní řízení
vedené pro moţné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, odvysíláním reklamy Glaxosmithkline,
produkt Alli (označené provozovatelem jako sponzor upoutávky, mutace 1), dne 25.
dubna 2009 ve 21:12:38 hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona
nebylo prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č.j. 11 A 86/2011, kterým byla zamítnuta
ţaloba proti rozhodnutí Rady č.j. VAL/691/2011, sp. zn. 2010/1080/VAL/ČTV, kterým
byla provozovateli Česká televize udělena pokuta 60 000,- Kč za porušení povinnosti
stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal
reklamu STOCK Plzeň-Boţkov na produkt Tullamore Dew na programech ČT1 a ČT2
ve dnech 12. aţ 20. dubna 2010 celkem 25krát, která nebyla jako reklama rozeznatelná,
jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím ţalobce porušil
podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně
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zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od
ostatních částí vysílání.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Přibyslav, IČ: 00268097, sídlo:
Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav, na upozornění č.j. LOJ/2661/2011, sp.
zn.:2011/761/LOJ/MPŘ na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,
podle něhoţ je provozovatel vysílání povinen uvádět označení televizního programu
(logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se
dopustil, kdyţ ve vysílání programu TV PŘIBYSLAV v období 11.–14. května 2011
nebylo aţ na krátké výjimky označení televizního programu (logo) uváděno.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 72/2010 – 56
ze dne 19. 9. 2011, jímţ byla zamítnuta kasace společnosti JWT Wien Werbeagentur
GmbH, organizační sloţka, se sídlem Praha 2, Náměstí I. P. Pavlova 1789/5, kterou se
domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2010, č. j. 11 Ca
257/2009 o zamítnutí ţaloby proti rozhodnutí Rady o uloţení sankce ve výši 400 000,Kč pro porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním reklamy Canesten (mutace 6).

AVMSnV
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu za období září 2011,
která pokrývala tyto sluţby těchto poskytovatelů: NaCesty.cz/NaCesty.cz s. r. o.,
Elektrika.cz/Elektrika.cz spol. s r. o., Portál CS film/Československá filmová společnost,
s. r. o., Internetový informační server/Mgr. Jaroslav Hodrment.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Elektrika.cz spol. s r. o., IČ 25525832, sídlem Bezručova 1377, Šlapanice
u Brna, PSČ 66451, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010
Sb., jelikoţ jím poskytovaná sluţba Elektrika.cz umístěná na internetové adrese
www.elektrika.tv neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, ţe orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů
ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Československá filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, sídlem
Václavské nám. 831/21, Praha 1, PSČ 11360, na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., jelikoţ jím poskytovaná sluţba Portál CS film umístěná na internetové
adrese www.csfilm.cz neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, ţe
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě
30 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Ondřeje
Veselého/Internetová televize (www.orlickatelevize; www.ortv.cz) do Evidence pod
číslem 2011/847 a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
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OSTATNÍ
- Rada se seznámila s návrhem znění dopisu orgánům vykonávajícím dozor nad
regulací reklamy a orgánům vykonávajícím dozor nad ochranou spotřebitele.
- Rada schválila navrhované termíny zasedání RRTV v roce 2012.

V Praze dne 6. 10. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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