Tisková zpráva z 19. zasedání, konaného dne 3. 11. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- uložila provozovateli vysílání FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 400 000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad
Nejúžasnější videa světa II, který obsahoval drastické, detailní, několikrát opakované a
dlouhotrvající záběry skutečných událostí, které bezdůvodně zobrazují zejména těžké
tělesné utrpení lidí, a to způsobem snižujícím lidskou důstojnost, a které jsou způsobilé
ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých, čímž došlo k porušení povinnosti
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost a 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. Současně uložila účastníkovi řízení v
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- zastavila s provozovatelem FTV Prima s. r. o. správní řízení z moci úřední, vedené
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Zprávy
TV Prima dne 23. prosince 2008 od 18:55 hodin na programu Prima televize, resp.
reportáže o předvánočním projevu papeže Benedikta XVI, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 31. října 2008 v čase od 17:40 hodin na
programu ČT 2 odvysílal pořad Nedej se, čímž se dopustil porušení citovaného
ustanovení zákona, které uložila provozovateli vysílání, poskytovat objektivní a
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Současně uložila
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005
Sb. povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, vedené pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Události,
resp. reportáže o vzniku Strany svobodných občanů a strany Liberálové. cz, dne 12.
ledna 2009 v čase od 19:00 hodin na programu ČT 1, neboť se porušení zákona
neprokázalo a tím odpadl důvod správního řízení
- udělila společnosti FTV Prima, spol. s. r. o., IČ 48115908, licenci k provozování
televizního vysílání prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: R1;
územní rozsah vysílání: Česká republika
- udělila společnosti FTV Prima, spol. s. r. o., IČ 48115908, licenci k provozování
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let;
název (označení) programu: Prima COOL; územní rozsah vysílání: Česká republika
- udělila společnosti ALTEMA TV Productions s. r. o., IČ 28541588, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12
let; název (označení) programu: ALTEMA; územní rozsah vysílání: kabelové systémy
UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, v katastrálních územích ČR v rozsahu dle
registrace č. j. Rg/97/99
- udělila společnosti iDST, s. r. o., IČ 25555855, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu INFOKANÁL pro katastrální území Měřín, Nárameč
- udělila družstvu TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 25918133, licenci k provozování
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu: TELEVIZE HBin; územní rozsah vysílání: katastrální území Havlíčkův Brod
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- vydala provozovateli HELLAX, s. r. o. upozornění, na porušení zákona č. 231/2001
Sb. podle § 59 odst. 1, spočívající v neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil
tím, na programu HELAX v analyzovaném dnu v sobotu 3. října 2009 nedodržel dané
licenční podmínky, konkrétně podíl mluveného slova
- zahájila s provozovatelem HELLAX, s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu HELAX
zařadil do vysílání dne 30. Září 2009, například v 09:02, 16:04, 18:02 hodin, do
reklamního bloku sponzorský vzkaz na noční klub Casandra, který je sponzorem pořadu
Skandál, a tím se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby do vysílání v době od
06:00 do 22:00 hodin nebyla zařazena reklama na erotické služby
- se seznámila s podnětem posluchače týkající se pořadu „Dobré jitro“ vysílaného dne
23. září 2009 na programu Český rozhlas 2-Praha provozovatelem Český rozhlas, s
podnětem posluchače týkající se pořadu „Jak to vidí“ vysílaného dne 13. října 2009 na
programu Český rozhlas 2-Praha provozovatelem Český rozhlas, s podnětem
posluchače týkající se pořadu „Politická analýza domácí“ vysílaného dne 17. října 2009
na programu Český rozhlas 6 provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače
týkající se hudebního programu vysílaného na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál
provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače na propagaci pornografie na
programu Kiss provozovatelem Rádio Bohemia, spol. s r. o. a s podnětem posluchače
na klamavou reklamu vysílanou na programu Country Radio provozovatelem
COUNTRY RADIO s. r. o.
- zahájila s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v pořadu Dobré jitro dne
23. září 2009 v čase 06:45 hodin na programu Český rozhlas 2-Praha mohl odvysílat
skrytou reklamu na internetovou lékárnu www. lekarna-drmario. cz zastavila s
provozovatelem vysílání EVROPA 2, spol. s r. o., správní řízení z moci úřední, vedené
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. reklamy Nev - Dama v
pořadu Ranní show v období října a listopadu 2008 na programu EVROPA 2, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- udělila provozovateli, Město Kralupy nad Vltavou, souhlas se změnou skutečností
obsažených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů programu TV Kralupy (licence sp. zn. 2007/791/sve/MKR č. j.
sve/8833/07 ze dne 23. října 2007) podle § 21. odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně vysílacího schématu programu
- udělila provozovateli, OCT Network spol. s r. o., pokutu ve výši 5 000,- Kč, pro
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve stanovené lhůtě
nedodal záznam všech pořadů odvysílaných na programu OCT. TV z licencovaných
lokalit z časového období 31. května – 2. června 2009. Provozovatel je povinen
uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich
vysílání a poskytnout je Radě. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku
nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání na programu Nostalgia ze dne
24. května 2009 od 15:17 do 21:11 hodin
- shledala, že provozovatel HELP FILM, s. r. o. odvysílal pořady dne 24. května 2009 v
časovém rozmezí od 15:17 do 21:11 hodin na programu Nostalgia v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání na programu FilmBox Extra ze
dne 25. května 2009 od 14:10 do 20:57 hodin - vydala provozovateli HELP FILM, s. r.
o. upozornění na porušení §32, odst. 1), písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Snídaně na Plutu dne 25. května 2009 ve 14:11 hodin na programu
FilmBox Extra se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z
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hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od
22. 00 hodin do 06. 00 hodin druhého dne
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období 1. až 25. října 2009: Česká televize/ČT1 – Les mrtvých, 18. října 2009 ve 20:00
hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Kriminálka Miami I (16) - Nekalá konkurence, 16.
října 2009 v 17:35 hodin; Česká televize/ČT1 – Reklama Altermed, produkt Mobilin,
mutace 1 dne, 8. října 2009 v 17:59 hodin; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – Zprávy
TV Prima, reportáž o novém léku na lupénku, 22. září 2009 v 18:55 hodin; CET 21 spol.
s r. o. /Nova – Televizní noviny, reportáž Politické strany budou prosazovat své priority,
8. října 2009 v 19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Televizní noviny, reportáž
Úřednický kabinet Jana Fischera dostal zelenou, 9. října 2009 v 19:30 hodin; Česká
televize/ČT24 – Regiony ČT24, reportáž Ubytovna v Brně-Židenicích je už měsíc bez
vody, 27. srpna 2009 ve 20:33 hodin; Česká televize/ČT1 – Studio 6, příspěvek
Hygienický kolaps v ubytovně v Brně, 28. srpna 2009 v 5:59 hodin; Česká televize/ČT1
– Na cestě po Kopanicích, 17. srpna 2009 ve 21:05 hodin; Česká televize/ČT24 –
Události, komentáře, téma Afghánistán: Co dál?, 6. října 2009 ve 22:30 hodin; Česká
televize/ČT24 – přenos brífinku bývalého proděkana Právnické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni Milana Kindla, 20. října 2009 v 11:00 hodin; Česká televize/ČT1 –
skupina podání k pořadu Uvolněte se, prosím, 16. října 2009 ve 21:25 hodin; Česká
televize/ČT1 – Uvolněte se, prosím, 23. října 2009 ve 21:25 hodin; FTV Prima s. r. o.
/Prima televize – Přešlapy (4), 14. října 2009 ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT2 –
Game Page, 17. října 2009 ve 13:20 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Televizní
noviny, reportáž Prasečí chřipka si v Česku vyžádala první oběť, 22. října 2009 v 19:30
hodin; Česká televize/ČT1 – Události, čtená zpráva o vyhlášení opatření proti prasečí
chřipce v USA, 24. října 2009 v 19:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, reportáž 50
let Asterixe a Obelixe, 22. října 2009 v 19:00 hodin; Různé subjekty/bez vztahu k
nějakému televiznímu programu – nekaloobchodní praktiky v různých médiích; FTV
Prima s. r. o. /Prima televize – pořad Volejte věštce obecně a další podobné pořady;
CCE Spektrum Holdco s. r. o. /Spektrum – reklama na přípravek Prostenal, 14. října
2009 mezi 21. a 22. hodinou; Česká televize/bez konkrétního vztahu k některému
programu – pokrytí kauzy arbitráže spojené s programem TV3; Česká
televize/programy ČT obecně – referování o prezidentu republiky; Česká televize/různé
programy – vyváženost prezentace politických stran
Rozdílné stanovisko Jiřího Šenkýře a Pavly Gomby k bodu č. 22 (Česká televize,
program ČT1; pořad Les mrtvých ze dne 18. října 2009 vysílaný v 20:00 hodin)
V případě filmu Les mrtvých se jedná o příběh na pozadí mystiky obsahující vraždy,
úklady, a bezcharakternost. Přes veškerou výpravnost, vizuální barvitost, živé vykreslení
atmosféry a dobré herecké výkony shledáváme naturalistické ztvárnění násilných scén,
kterými je film prosycen, jako potenciálně naplňující skutkovou podstatu § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Z tohoto hlediska shledáváme případné správní řízení
jako důvodné pro objasnění případného naplnění skutkové podstaty výše zmíněného
ustanovení.
Rozdílné stanovisko Jiřího Šenkýře a Pavly Gomby k bodu č. 22 (CET 21 spol. s r. o. /,
program Nova; pořad Kriminálka Miami ze dne 16. října 2009 vysílaný v 17:35 hodin)
Domníváme se, že ztvárněné exaktní kriminalistické vyšetřovací metody, které jsou
prezentovány v rámci seriálu Kriminálka Miami, kdy drastické záběry zachycující
vyšetřování a rekonstruovanou podobu zločinu jsou realistické až naturalistické, naplňují
skutkovou podstatu § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Drastičnost spočívá
v explicitnosti a naturalistickém charakteru záběrů, například na probodávaného a
umírajícího muže, který z úst chrlí krev. Chrlení krve na sklo, kde je výrazně vidět její
barva, dodává záběrům hororový charakter. Záběry jsou dynamické, emotivní účinek
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zvyšuje střídání jakoby popisných záběrů (třeba ruka s nožem) se záběry s vysokým
emocionálním nábojem (záběry na oběť), i způsob zařazení scén, které se objevují
náhle jako vizualizace obsahu rozhovoru nebo myšlenek. Pořad by z hlediska úplnosti
vylíčení toho, jak ke zločinu došlo, nic nepostrádal i bez explicitního vizuálního vyjádření
popisovaných rekapitulačních scén, ale bylo zřejmým záměrem tvůrců právě tyto scény
zařadit a ozvláštnit tak pořad a celý seriál oproti jiným. Nelze vyloučit, že sledování
drastických scén mohlo zasáhnout psychiku zejména dětských diváků přítomných
v podvečerním čase u obrazovky.
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním Reklamy
Altermed, produkt Mobilin, mutace 1 dne 8. října 2009 v 17:59 hodin na programu ČT1
se mohl dopustit porušení zákazu, že reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Zprávy
TV Prima, resp. reportáže o novém léku na lupénku, dne 22. září 2009 od 18:55 hodin
na programu Prima televize, se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáže o novém léku na lupénku, dne 22. září 2009
od 18:55 hodin na programu Prima televize, se mohl dopustit porušení povinnosti
nezařazovat do vysílání skryté reklamy
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť informováním o výsledcích
arbitráže spojené s televizním programem TV3 na programech ČT1. ČT2 a ČT24 se
mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti
- postoupila soubor podnětů, týkající se pořadu Uvolněte se prosím ze dne 16. 10.
2009 a 23. 10. 2009 Radě České televize, k posouzení hlediska dodržení Kodexu ČT
- vydala provozovateli Stanice O, a. s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot www.
ockomobil. cz (mutace 56) s premiérou vysílání dne 4. srpna 2009 v 17:25:11 hodin na
programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
- vydala provozovateli Stanice O, a. s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že teleshoppingový spot www.
ockomobil. cz (mutace 55) s premiérou vysílání dne 4. srpna 2009 v 16:22:57 hodin na
programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že označení sponzora Lidé a země, časopis (sponzor pořadu, mutace 14) s
premiérou dne 30. srpna 2009 v 09:08:10 hodin na programu Prima televize bylo
neoddělenou reklamou
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že označení sponzora Glaxosmithkline, produkt Dia3in (sponzor pořadu) vysílaný
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dne 9. srpna 2009 v 17:50:43 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že označení sponzora Lidé a země, časopis (sponzor pořadu, mutace 13) s
premiérou dne 9. srpna 2009 v 09:07:47 hodin na programu Prima televize bylo
neoddělenou reklamou
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
označení sponzora Glaxosmithkline, produkt Panadol Baby (sponzor pořadu, mutace 1)
s premiérou dne 24. srpna 2009 v 18:45:14 hodin na programu ČT1 bylo neoddělenou
reklamou
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
označení sponzora FORTUNA (sponzor pořadu, mutace 95) s premiérou dne 4. srpna
2009 ve 20:39:52 hodin na programu ČT4 Sport bylo neoddělenou reklamou
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit změnou
dramaturgického plánu při projektu zpravodajství a publicistiky k volbám do Evropského
parlamentu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení
- zastavila s provozovatelem vysílání Česká televize správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit zvoleným způsobem představování kandidátů do Evropského parlamentu v
předvolebním vysílání, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti, neboť nebylo prokázáno, že by tato povinnost provozovatele televizního
vysílání byla porušena a tím odpadl důvod správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem, Česká televize, pro možné
porušení povinnosti stanovené v článku IV., bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., ke kterému
mělo dojít překročením denního limitu reklamy při vysílání programu ČT1 dne 22. října
2008, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod
správního řízení
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední, vedené pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Pusinky, dne 18. ledna 2009 v čase od 20:00 hodin na programu ČT 1, neboť se
porušení zákona neprokázalo a tím odpadl důvod správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2009, č. j. 10
Ca 139/2009, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. 1453/09, kterým byla udělena
pokuta ve výši 5000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se provozovatel Frekvence 1, a. s. dopustil tím, že Radě neposkytl požadovaný
záznam vysílání programu Frekvence 1 ze dne 18. října 2007 v čase 11:00 - 12:00
hodin
- zastavila s provozovatelem Frekvence 1, a. s., správní řízení z moci úřední, vedené
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. neposkytnutím
požadovaného záznamu vysílání programu Frekvence 1 ze dne 18. října 2007 v čase
od 11:00 do 12:00 hodin, neboť uplynula prekluzivní lhůta dle § 61 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č. j. 11 Ca 430/2008, kterým
byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ve věci správního řízení sp . zn.
2008/664/had/Kri, kterým byla udělena sankce společnosti Kristián, spol. s r. o. ve výši
100 000,- pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo
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odvysíláním reklamy na doplněk stravy GS Dormian (mutace 2) odvysílané premiérově
dne 18. 2. 2008 v 11. 47 hodin na programu Prima televize
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, 5 Ca 67/2009, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 10. března 2009, č.
j. fol/2375/09, sp. zn. 2007/748/fol/ČTV, kterým byla České televizi uložila pokutu ve
výši 250. 000,- Kč, pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) ZPRTV, neboť odvysíláním 1.
části filmu Sametoví vrazi, dne 29. října 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, se
provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, 5 Ca 66/2009, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 10. března 2009, č.
j. fol/2374/09, sp. zn. 2007/749/fol/ČTV, kterým byla České televizi uložila pokutu ve
výši 250. 000,- Kč, pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) ZPRTV, neboť odvysíláním 2.
části filmu Sametoví vrazi, dne 5. listopadu 2006 od 20:00 hodin na programu ČT1, se
provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých
- se seznámila s rozsudkem městského soudu 11 Ca 346/2008 ze dne 24. 9. 2009,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 17. 6.
2008, č. j. : fol/5306/08, sp. zn. 2008/432/FOL/FTV, jímž byla provozovateli udělena
pokuta ve výši 400. 000,-Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o vysílání), neboť se odvysíláním pořadu Myšlenky zločince
dne 10. 3. 2008 od 16. 40 hodin na programu Prima televize dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6. 00 do 22. 00 hodin pořady a upoutávky, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
- podala kasační stížnost proti rozsudku městského soudu 11 Ca 346/2008 ze dne 24.
9. 2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne
17. 6. 2008, č. j. : fol/5306/08, sp. zn. 2008/432/FOL/FTV
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j: 4 As 3/2009 a 4 As
5/2009 oba ze dne 23. září 2009 doručené Radě dne 21. října 2009
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2009, č. j. 4
As 7/2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008, č. j. 7 Ca 166/2007 - 44.
- udělila provozovateli Rádio Venkow, s. r. o. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary 90,3 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ
ČECHY
- udělila provozovateli Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Strakonice 87,6 MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Dálnice
- udělila provozovateli Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Nový
Jičín - silo 92,0 MHz/25 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Dálnice
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Opava 106,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Beat
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- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Zlín 98,8 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Beat
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Olomouc 93,8 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rádio Beat
- udělila provozovateli Rádio Student, s. r. o. souhlas se změnami skutečností
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.
spočívajících v převodu obchodních podílů Mgr. Petra Holečka, Bc. Davida Vavruši a
uvolněného obchodního podílu ve společnosti na Ing. Michala Plachého, a s tím
souvisejícími změnami způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých
společníků a výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků- se seznámila s
informací provozovatele Rádio Student, s. r. o. spočívající ve změně sídla společnosti
- vydala provozovateli AIDEM a. s. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání rozšířením o zaregistrovaná katastrální území provozovatele
převzatého vysílání SMART Comp. a. s.
- registrovala společnost iDST, s. r. o., IČ 25555855, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah
vysílání: Čimeř nad Jihlavou, Měřín, Nárameč; programová nabídka: rozhlasové
programy české: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 Rádio
Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo Region; televizní
programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, Nova, Nova Cinema, Nova sport, O
(Óčko), Prima COOL, Prima televize, R 1, Televize Barrandov, Tv NOE, Vysočina TV, Z
1; televizní programy zahraniční: CNN, STV 1, STV 2
- registrovala provozovateli Jiřímu Oudovi dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky, spočívající v registraci nových převzatých
televizních programů: české: Disney Channel, Fashion TV, MTV, PUBLIC, Spektrum;
zahraniční: Baby TV, DOKU KLUB, EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT 2,
FILM+, Viasat Explorer, Viasat History, Spice (s časovým rozsahem vysílání 22:0006:00 h), THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, a zrušení registrace zahraničních
televizních programů JOJ a STV 3; a změnu územního rozsahu převzatého vysílání,
spočívající v jeho rozšíření o území Ciboušov a Útočiště (katastrální území 665622 Klášterec nad Ohří), a zrušení registrace pro katastrální území 661686 - Kadaň a
719404 - Perštejn
- registrovala provozovateli KABEL OSTROV, s. r. o., dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona
č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté televizní české programy: Prima COOL, MTV a PUBLIC TV a převzaté
televizní zahraniční programy: TELEVÍZO, DOKU KLUB, THE FISHING AND HUNTING
CHANNEL, Travel Channel a JETIX (dříve Fox Kids)
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. září 2009, č. j. 7
As 61/2009-134, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti EVROPA 2, spol.
s. r. o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2009, č. j. 7 Ca
111/2007-111
- se seznámila s informací o podnětu společnosti Route radio s. r. o. na vyhlášení
licenčního řízení na kmitočtovou síť pokrývající dálnice
- souhlasila s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Radou pro rozhlasové a
televizní vysílání (Česká republika), Národní komisí pro rozhlas a televizi (Maďarsko),
Národní radou pro vysílání (Polsko), Národní audiovizuální radou (Rumunsko) a Radou
pro vysílání a retransmisi Slovenské republiky (Slovensko)
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- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 198/2009, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. 3. 2009, č.
j. : vav/3051/09,sp. zn. : 2008/1002/STU/FTV, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol.
s r. o. udělena pokuta ve výši 2 500 000,- Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 4,
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil zařazením reklamy
na produkt OP AVIA, Vlnky mléčné (mutace 1) označenou žalobcem jako sponzor
reklamní znělky, do vysílání
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 192/2009, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. 3. 2009, č.
j. : vav/3045/09, sp. zn. : 2008/1165/vav/FTV, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol.
s r. o. udělena pokuta ve výši 2 500 000,- Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 4,
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil zařazením reklamy
na produkt DIETA časopis (mutace 1), označenou žalobcem jako sponzor reklamní
znělky, do vysílání
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 193/2009, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. 3. 2009, č.
j. : vav/3046/09, sp. zn. : 2008/1166/vav/FTV, jímž byla provozovateli FTV Prima, spol.
s r. o. udělena pokuta ve výši 2 500 000,- Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 4,
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil zařazením reklamy
na produkt DIETA časopis (mutace 1), označenou žalobcem jako sponzor reklamní
znělky, do vysílání

V Praze dne 5. 11. 2009
Kateřina Kalistová
Předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 813 830
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