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Tisková zpráva z 19. zasedání, konaného dne 5. 10. 2010  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

-  program schválila ve znění projednaných změn 

- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. (licence Ru/138/01) souhlas se 
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Chomutov - město 88,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13E2448 / 
50N2742 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program 
Radio Beat 

- neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Radio Beat IČ: 26145430 
(licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických 
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín Doly 103,6 MHz / 200 W, alt. 92,2 
MHz / 200 W nebo 94,0 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu 

- neudělila provozovateli Gama media s. r. o.  / Gama Rádio IČ: 25028499 (licence sp. 
zn. 2008/1044/CUN/PRO) souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Karlovy Vary – sídliště 107,9 
MHz / 200 W, Plzeň – stadion 107,9 MHz / 200 W, Mělník – město 106,1 MHz / 200 W z 
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu 

- zahájila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s. (uděleno RADIO MOST, 
s.r.o)/program Hitrádio FM Most správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, a to 
nedodrţování označování názvu programu platným názvem ve vysílání dne 19. 
července 2010  

- zahájila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s. (uděleno RADIO CRYSTAL, s. r. o.) 
/program Hitrádio FM Crystal správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, a to 
podmínky 60 % vlastních pořadů v rámci jednoho dne ve vysílání dne 19. července 
2010  

- zahájila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA a. s. (uděleno Radio Metuje, s. r. o.) 
/program Hitrádio Magic správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek, a to vysílacího 
schématu, konkrétně zařazení pořadu (pohádky) pro děti v podvečerním vysílání ve 
vysílání dne 19. července 2010  

- shledala, ţe provozovatel, EVROPA 2, spol. s r. o. odvysílal obchodní sdělení dne 7. 
září 2010 v programu EVROPA 2 na frekvenci 88,2 MHz Praha, v souladu se zákonem 
o vysílání a souladu se zákonem o regulaci reklamy 

- se seznámila s dopisem Českého rozhlasu (č. j. 7912/2010) ze dne 16.9.2010, který 
reaguje na upozornění na porušení § 31 odst. 3. zákona č. 231/2001 Sb. a to 
odvysíláním pořadu „Názory a argumenty" na stanici Český rozhlas 6 dne 14. dubna 
2010 (příspěvkem Rudolfa Kučery na téma „Jaká má být míra tolerance k netoleranci") 

- na základě šetření Českého telekomunikačního úřadu odloţila podněty společností 
ESA-rádio, s. r. o. a CITY MULTIMEDIA s. r. o.  na zahájení správního řízení se 
společností Route Rádio s. r. o., která dle stěţovatelů jako provozovatel programu 
Rádio Dálnice nedodrţuje územní rozsah vysílání a to vysíláním na kmitočtech Herálec 
91,7 MHz/50 W a Mirošovice 98,3 MHz/50 W, jako neopodstatněné 

- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 6. srpna 2010, č. j. 7 
As 32/2010, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady 
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-  zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu CINEMAX šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu CINEMAX 2 šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO Comedy šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO 2 šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO Comedy šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO Comedy šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
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licence k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- zastavila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61646786, se 
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, správní řízení o ţádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu HBO 2 šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
neboť byla podána ţádost zjevně právně nepřípustná 

- vzala na vědomí, ţe provozovateli Mina Media s. r. o, IČ 28188811, zanikla, na 
základě ţádosti ze dne 20. září 2010, č. j. 8010, ke stejnému datu 20. září 2010, dle § 
24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č. j. cun/1152/08, spis.zn.: 2008/58/cun/Val, 
ze dne 20. února 2008, k provozování televizního vysílání programu MTV Adria 
šířeného prostřednictvím druţice; o této skutečnosti vydala  osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb.  

- vydala provozovateli ATV CZ, s. r. o., licence sp.zn. 2007/427/sve/ATV, souhlas ke 
změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání programu GOLF CHANNEL CS o 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů společnosti UPC Česká republika, a.s, IČ 
00562262, v České republice, v rozsahu vymezeném katastrálním územím dle vyhlášky 
č. 412/2008 Sb. a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb., dle č. j. 6573 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného pod 
č. j. 6290, 6569, 6949, 7875, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
Fia/6189/08, sp. zn. 2008/1157/Fia/HEL, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a 
výčet států: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Srbsko, 
Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, na jejichţ území je vysílání 
programu FILMBOX FAMILY 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, Polska, Rumunska a Bulharska, na jejichţ území je televizní vysílání 
programu FILMBOX FAMILY provozovatele HELP FILM, s. r. o., IČ 26291126, zcela 
nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č. j. Fia/6189/08, 
sp. zn. 2008/1157/Fia/HEL, ze dne 12.9.2008; doba platnosti licence do 24.9.2020; 
označení (název) programu: FILMBOX FAMILY; základní programová specifikace: 
filmový program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného pod 
č. j. 6290, 6569, 6949, 7875, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
Ru/205/05, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika, 
Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu Film Box 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 Film Box provozovatele HELP FILM, s. r. o., 
IČ 26291126, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence 
č. j. Ru/205/05, ze dne 20.9.2005; doba platnosti licence do 24.10.2017; označení 
(název) programu: Film Box; základní programová specifikace: filmový program; hlavní 
jazyk televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného pod 
č. j. 6290, 6569, 6949, 7875, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
Fia/1725/07, sp. zn. 2006/1046/Fia/HFI, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a 
výčet států: Česká republika, Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu 
FILMBOX HD 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 FILMBOX HD provozovatele HELP FILM, s. 
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r. o., IČ 26291126, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: 
licence č. j. Fia/1725/07, sp.zn. 2006/1046/Fia/HFI, ze dne 25.1.2007; doba platnosti 
licence do 30.1.2019; označení (název) programu: FILMBOX HD; základní programová 
specifikace: prémiový filmový program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o.  podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
územní rozsah vysílání licence č. j. Fia/1725/07, sp. zn. 2006/1046/Fia/HFI, 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. 7885 a 8024 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o., dle podání provozovatele doručeného pod 
č. j. 6290, 6569, 6949, 7875, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č. j. 
Ru/268/05 o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká republika, 
Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu FILMBOX EXTRA 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 FILMBOX EXTRA provozovatele HELP 
FILM, s. r. o., IČ 26291126, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o 
programu: licence č. j. Ru/268/05, ze dne 20.12.2005; doba platnosti licence do 
6.1.2018; označení (název) programu: FILMBOX EXTRA; základní programová 
specifikace: filmový program; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština 

- doplnila provozovateli HELP FILM, s. r. o.  podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
územní rozsah vysílání licence č. j. Ru/268/05, 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. 7885 a 8024 

- doplnila provozovateli KATEL spol. s r. o., IČ 46679065, se sídlem Zlatá stezka 143, 
Prachatice, PSČ 38301, podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání 
licence č. j. Ru/187/02//2162 ze dne 9. července 2002, k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, o výčet okresů (§ 14 odst.1 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., dle podání provozovatele doručeného dne 16. září 2010, č. j. 
7880 

- se seznámila s oznámením provozovatele SMART Comp. a. s., IČ 25517767, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č. j.: sve/7306/07, spis. zn.: 
2007/562/sve/SMA, ze dne 1. srpna 2007, spočívající ve změně programové nabídky, a 
to v jejím rozšíření o televizní programy: české: ČT HD, Brno TV, MTV, televize 
slovácko; zahraniční: EUROSPORT 2 (německá verze), EUROSPORT 2 HD, MUSIQ 1; 
dle podání ze dne 6. září 2010, č. j. 7399 

- se seznámila s oznámením provozovatele TradeTec, a. s., IČ 27859355, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím druţice, č.j.: zem/1781/09, spis. zn.: 
2009/41/zem/TTE, ze dne 10. března 2009, spočívající ve změně programové nabídky, 
dle podání ze dne 8. září 2010, č. j. 7573, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní 
programy: Man-X (časový rozsah vysílání 00:00-6:00 hodin), HUSTLER TV (časový 
rozsah vysílání 00:00-24:00 hodin) s tím, ţe vysílání obou programů je ošetřeno v 
souladu s povinností stanovenou § 32, odst. 1, písm. g), druhá věta, zákona č. 
231/2001 Sb.  

- vydala provozovateli SMART Comp. a. s. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001Sb., neboť neoznámil změnu 
dozorčí rady ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo a stanovila lhůtu k 
nápravě 15 dnů ode dne doručení upozornění 

- přijala materiál týkající se povinnosti provozovatelů televizního vysílání dle § 32 odst. 7 
zákona č. 231/2001 Sb. a poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání 
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dle § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., a rozhodla o zveřejnění navrhovaných 
oznámení na webových stránkách Rady - www.rrtv.cz  

 - zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Prosperita, o. 
p. s. / ERUDIA do Evidence pod číslem 2010/1094 a vydala poskytovateli potvrzení o 
zápisu do Evidence 

- se seznámila s provedeným monitoringem a analýzou obsahu audiovizuální mediální 
sluţby na vyţádání poskytovatele TV MORAVA, s. r. o.  / R1 MORAVA a neshledala na 
straně tohoto poskytovatele ţádné porušení právních předpisů 

- se seznámila se Stanoviskem Komise samoregulátora SPIR k moţnému provozování 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání prostřednictvím serverů pro sdílení 
video souborů provozovaných třetími osobami 

- uloţila provozovateli Česká televize, IČO: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 
1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4 pokutu ve výši 100 000 ,- Kč pro porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku 
Nutnost, nebo obchod s kamarády? dne 11. dubna 2010 od 19:00 hodin na programu 
ČT1, jeţ obsahoval nepodloţeně hanlivá a zavádějící označení "šedá eminence", či 
"kmotři ODS" a odkazy na v reportáţi blíţe neosvětlené kauzy, které dával do 
vzájemných neodargumentovaných souvislostí, se mohl dopustit porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváţenosti. 

- upozornila provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na Strţi 65/1702, PSČ: 140 62 na porušení § 32 odst. 1 písm.g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se odvysíláním pořadu "Polowanie na singla" dne 8. února 2010 od 21:30 
hodin na programu MTV Polska dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 
6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých, a to tím, ţe soutěţící jsou finančně motivováni ke lţi, k 
předstírání náklonnosti a dochází k jednoznačné degradaci mezilidských vztahů, 
přičemţ jsou diváci utvrzováni ve stereotypech o homosexuální komunitě, jako o 
komunitě, v níţ je běţné promiskuitní chování. Rada stanovila provozovateli televizního 
vysílání lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.  

- v rámci správních řízení spis. zn. 2010/462–4/vos/TOT provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Re-play (32), v jehoţ rámci byla odvysílána reklama Czech Computer, 
HERNÍ.cz, surtep.cz a FRAG a teleshopping www.frag.cz, a reklamy HERNÍ.cz, jejíţ 
odvysílání bezprostředně předcházelo pořadu Re-play (32), odvysílaného dne 10. 
dubna 2010 od 11.30 hodin na programu PUBLIC 

- zahájila se společností GlaxoSmithKline, s. r. o., IČ: 48114057, se sídlem Na Pankráci 
17/1685, Praha 4 správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. ve vztahu k § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, spočívající v odvysílání reklamy na produkt Cervarix (mutace 1), 
která byla premiérově odvysílána na programu Nova dne 26. 05. 2010 od 22:10:25 
hodin a dále pak ve 4 reprízách v témţe dni na programu Nova od 22:14:17; 22:29:39 a 
22:33:16 hodin, neboť obsahuje informaci „Nyní akce zdravotních pojišťoven 3. dávka 
zdarma“, coţ je v moţném rozporu se zákazem pouţívání nekalosoutěţních praktik v 
reklamě, respektive zákazem klamavé obchodní praktiky spočívají v prezentaci 
nepravdivých údajů a dále pak uváděním důleţitého údaje, který je sám o sobě 
pravdivý, ale můţe uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za 
nichţ byl uţit 

- se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu FASHION TV vysílaného 
dne 20. července 2010 od 00:00 hodin do 23:59 hodin na území České republiky a 
analýzou kontinuálního záznamu programu FASHION TV vysílaného dne 20. července 
2010 od 00:00 hodin do 23:59 hodin na území Rakouské republiky 

- upozornila provozovatele Carolinas corporation, a. s. IČ: 28454791 se sídlem 
Lucemburská 1302/35, Praha 3, PSČ: 130 00 na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 

http://www.rrtv.cz/
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č. 231/2001 Sb., jehoţ se dopustil tím, ţe dne 20. července 2010 od 02:00 hodin na 
programu Fashion TV odvysílal reklamu s názvem Party o produktu F vodka, která 
nebyla zřetelně označena ani oddělena od ostatních částí vysílání, ačkoli je 
provozovatel povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově; zvukově-obrazově či 
prostorově oddělené od ostatního vysílání a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení 
tohoto upozornění 

- upozornila provozovatele Carolinas corporation, a. s. IČ: 28454791 se sídlem 
Lucemburská 1302/35, Praha 3, PSČ: 130 00 na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť během odvysílání upoutávky na pořad Focus on Models dne 20. 
července 2010 od 00:12 hodin na programu FASHION TV se dopustil porušení 
povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání s výjimkou 
vysílání reklamy a teleshoppingu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto 
upozornění 

- se seznámila se zprávou o monitoringu vysílání prostřednictvím screeningu za období 
červenec-srpen 2010 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním skrytého obchodního sdělení na 
produkt Báječná školka v pořadu UParáda, odvysílaném dne 5. července 2010 od 18:06 
hodin na programu Public, k němuţ došlo tak, ţe moderátor dětského pořadu 
propagoval produkt v průběhu dětského pořadu pomocí sloganu "Ţivot je báječnej, 
všechno je báječný, a taky je báječný časopis Báječná školka", a to za doprovodu 
grafického zobrazení předmětného výrobku a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním skrytého obchodního sdělení na 
produkt Víno HORT-Ryzlin rýnský VOC v pořadu Uvař, co umíš, odvysílaném dne 5. 
července 2010 od 20:08 hodin na programu Public, k němuţ došlo tak, ţe majitel 
značky vína propagoval svůj výrobek za spoluúčasti dalších účinkujících vychvalováním 
vlastností svého výrobku, a to za výrazného obrazového doprovodu, spočívajícího v 
detailních záběrech na láhev vína a etiketu, obsahující všechny důleţité údaje o 
výrobku včetně kontaktu na výrobce a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním skrytého obchodního sdělení na 
sluţby firmy Sophia finance v pořadu Public tipy, odvysílaném dne 16. srpna 2010 od 
8:42 hodin na programu Public, k němuţ došlo tak, ţe účastník rozhovoru o hypotékách 
propagoval konkrétní sluţby své firmy, přičemţ na obrazovce byly v textové podobě 
uvedeny všechny kontakty na tuto firmu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění 

- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské 
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v rámci pořadu Rockparáda, odvysílaného 
dne 5. července 2010 od 19:05 hodin na programu Public, odvysílal hudební klip 
skupiny Škwor, obsahující vulgarismy "sráče", "vysrali", "prdel" a "do prdele", ačkoli je 
provozovatel televizního vysílání povinen nezařazovat do programů pořady a reklamy, 
které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska 
líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin 
do 06.00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění 
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- se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu s 
návrhy dalšího postupu za období červen 2010, která pokrývala úseky vysílání tohoto 
programu: CET 21 spol. s r. o./Nova (1. června 2010 20:00-21:30 hodin, 3. června 2010 
20:00-21:30 hodin, 8. června 2010 20:00-21:30 hodin, 15. června 2010 20:00-21:30 
hodin, 17. června 2010 20:00-21:30 hodin, 22. června 2010 20:00-21:30 hodin a 24. 
června 2010 20:00-21:30 hodin) 

- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růţové zahradě dne 3. června 2010 na programu 
Nova od 20:00 hodin, který byl sponzorován společností Škoda Auto a. s., se dopustil 
porušení povinnosti kaţdý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vţdy na začátku a 
dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým 
symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na 
jeho výrobky, sluţby nebo na jejich charakteristický znak a stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení upozornění 

- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růţové zahradě dne 22. června 2010 na 
programu Nova od 20:00 hodin, který byl sponzorován společností Škoda Auto a. s., se 
dopustil porušení povinnosti kaţdý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vţdy na 
začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, 
obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména 
odkaz na jeho výrobky, sluţby nebo na jejich charakteristický znak a stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění 

- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růţové zahradě dne 3. června 2010 na 
programu Nova od 20:00 hodin, který byl sponzorován společností Škoda Auto a. s., se 
dopustil porušení povinnosti, podle které rozhlasové nebo televizní programy a pořady, 
které jsou sponzorovány, nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo 
sluţeb, zejména zvláštním zmiňováním zboţí nebo sluţeb za účelem propagace a 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění 

- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého 
náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růţové zahradě dne 22. června 2010 na 
programu Nova od 20:00 hodin, který byl sponzorován společností Škoda Auto a. s., se 
dopustil porušení povinnosti, podle které rozhlasové nebo televizní programy a pořady, 
které jsou sponzorovány, nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo 
sluţeb, zejména zvláštním zmiňováním zboţí nebo sluţeb za účelem propagace.  A 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění 

- se seznámila s analýzou dokumentárního filmu Zabíjení po česku, odvysílaného 
provozovatelem Česká televize dne 6. května 2010 od 20:00 hodin na programu ČT2 a 
uloţila Úřadu vypracovat odpověď stěţovatelům ve smyslu rozpravy 

- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v 
období 17. září 2010 - 27. září 2010: CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema - upoutávka na 
film Zkurvená noc, 16. září 2010 ve 12:56 hodin na programu Nova Cinema; Česká 
televize/ČT1 - oznámení o sponzorování programu Komerční bankou, 27. září 2010 v 
18:59 hodin na programu ČT1; Česká televize/ČT1 - pořad Reportéři ČT, 24. května 
2010 ve 21:25 hodin na programu ČT1; CET 21 spol. s r. o./NOVA - seriál Dr. House II 
(3), 21. září 2010 v 17:30 hodin na programu NOVA; FTV Pima, spol. s r. o./Prima 
televize - pořad Nikdo není dokonalý, 14. září 2010 v 20:00 hodin na programu Prima 
televize; Česká televize/ČT24 - pořad Události, komentáře, 23. září 2010 ve 22:00 hodin 
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na programu ČT24; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na způsob 
informování o papeţově návštěvě Velké Británie. 

- upozornila provozovatele Česká televize na porušení § 53 odst. 5 zákona č.231/2001 
Sb., neboť odvysíláním oznámení o sponzorování programu Komerční banka dne 27. 
září 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1 se dopustil porušení povinnosti nevysílat 
oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a 
bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 
dní od doručení tohoto upozornění 

- 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 teleivzního vysílání programu 
Nickelodeon Polska, udělené pod spis. zn. 2009/948/sve/MTV dne 22. září 2009, v 
souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti 
provozovatele doručené Radě dne 21.7.2010 pod č. j. 5917/2010 ve znění změn 
doručených Radě dne 15. září 2010 pod č. j. 7858/2010, spočívající ve sníţení podílu 
animovaných filmů ve vysílání, ve změně časového rozsahu vysílání a v úpravě znění 
Dalších programových podmínek 

- se seznámila se správními řízeními zahájenými předsedkyní Rady ve vlastní 
kompetenci sp. zn.: 2010/1124/val/FTV s provozovatelem FTV Prima pro moţné 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 16. 
srpna 2010 na programu Prima televize porušil povinnost při zařazení reklamních bloků 
do filmu Rosamunde Pilcher: Září (1/2), který měl plánované vysílání od 21:15 do 23:10 
hodin.,  2010/1125/val/CET s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., pro moţné porušení 
§ 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 12. června 
2010 mezi 20:00 – 21:00 hodinou na programu Nova Cinema překročil hodinový limit 
reklamy, a to o 3 sekundy, kdyţ odvysílal 723 sekund reklamy a 2010/1126/val/CET s 
provozovatelem CET 21 spol. s r. o pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 29. června 2010 mezi 20:00 – 21:00 
hodinou na programu Nova překročil hodinový limit reklamy, a to o 4 sekundy, kdyţ 
odvysílal 724 sekund reklamy 

- 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 5 000 ,- Kč za 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe 
neposkytl Radě záznam vysílání programu MTV Adria ze dne 4. listopadu 2009 ve lhůtě 
stanovené v upozornění sp. zn.: 2010/33/SUM/CET ze dne 5. ledna 2010, a to ani v 
dodatečné lhůtě do 15. února 2010. 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 FTV Prima, spol. s r. o. IČ: 481 15 908, sídlem Na Ţertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 pokutu ve výši 50 000,- Kč, dle § 8a odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., neboť se jako právnická osoba dopustil správního deliktu tím, ţe jako 
šiřitel neoznámil Radě, jakoţto osobě, která prokázala oprávněný zájem podle § 6b 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy Imunit 
Akut, mutace 1, odvysílané v premiéře dne 29. ledna 2010 v 09:41:54 hodin na 
programu Prima televize a v reprízách na programu Prima televize dne 29.1.2010 v 
časech 12:30:45 hod., 13:29:09 hod., 18:31:10 hod., 19:30:12 hod., 19:34:18 hod., 
21:39:20 hod., 22:47:37 hod., dne 30. ledna 2010 v časech 10:51:39 hod., 12:15:08 
hod., 13:09:03 hod., 15:47:29 hod., 17:40:45 hod., 19:28:29 hod., 19:34:38 hod., 
20:02:53 hod., 22:26:15 hod. a dne 31. ledna 2010 v časech 11:50:18 hod., 14:04:42 
hod., 16:30:38 hod., 18:27:28 hod., 20:05:43 hod., 22:22:13 hod., neboť reklama je v 
moţném rozporu s ustanovením § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle 
kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině 
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vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové 
vlastnosti naznačovat. 

- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. srpna 2010, č. j. 8 
As 46/2010-81, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 10. prosince 2009, č. j. 6 Ca 231/2009-30, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009, sp. zn. 2008/982/stu/CET, jímţ byla 
provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuty ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 30. března 2008 v čase 20:45:55 
hodin na programu Nova v premiéře odvysílal označení sponzora pořadu SAZKA 
(mutace 156), které bylo neoddělenou reklamou 

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2010, č. j. 11 Ca 
353/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/495/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta 
100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním obchodního sdělení GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 
13) označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v 
měsíci únoru 2008 celkem ve 4 případech  

- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 24/132, pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 13) označeným účastníkem jako 
sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v premiéře dne 17. února 2008 v 
čase 18:03:08 hodin a reprízované v měsíci únoru 2008 celkem 3x, neboť došlo k 
zániku trestnosti správního deliktu  

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2010, č. j. 11 Ca 
356/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/496/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta 
100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním obchodního sdělení OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 
2) označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v 
měsíci únoru 2008 celkem ve 27 případech  

- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 24/132, pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení OPAVIA, BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 2) označeným účastníkem jako 
sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v premiéře dne 4. února 2008 v 
18:28:12 hodin a posléze reprízované na programu Prima televize ještě 26x v průběhu 
února 2008, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu  

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2010, č. j. 11 Ca 
355/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/497/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta 
100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním obchodního sdělení VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 1) 
označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v 
měsíci únoru 2008 celkem ve 49 případech  

- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 24/132, pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení VODAFONE, Jde to i jinak (mutace 1) označeným účastníkem jako sponzor 
reklamní znělky na programu Prima televize v premiéře dne 1. února 2008 v 21:40:05 
hodin a posléze reprízované na programu Prima televize ještě 48x v průběhu února 
2008, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu  
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- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2010, č. j. 11 Ca 
354/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2009, sp. zn. 
2008/500/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. uloţena pokuta 
100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním obchodního sdělení Ţeletavské sýrárny, Smetanito (mutace 1) 
označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v 
měsíci únoru 2008 celkem ve 130 případech  

- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 24/132, pro moţné porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení Ţeletavské sýrárny, Smetanito (mutace 1) označeným účastníkem jako sponzor 
reklamní znělky na programu Prima televize v premiéře dne 1. února 2008 v 18:28:53 
hodin a posléze reprízované na programu Prima televize ještě 129x v průběhu února 
2008, neboť došlo k zániku trestnosti správního deliktu  

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2010, č. j. 5 Ca 
142/2009-42-45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2009, sp. zn. 
2008/454/vos/FTV, o uloţení pokuty ve výši 100.000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 15. února 2008 od 
15:45 hodin na programu Prima televize  

- souhlasí s podáním kasační stíţnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku 
Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 142/2009-42-45, ze dne 20. září 2010, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/454/vos/FTV, jímţ byla účastníku řízení uloţena 
pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 15. února 2008 od 15:45 hodin na programu 
Prima televize, který obsahoval naturalisticky působící záběry ohledávání mrtvých těl a 
jejich částí, které jsou způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, čímţ došlo k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých 

- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. července 2010, č. j. 
6A 60/2010,kterým byla zamítnuta ţaloba na zrušení správního rozhodnutí Rady ze dne 
6.10.2009, sp.zn. 02009/712/LOJ/ČTV, č. j. LOJ/95/2009, jímţ byla provozovateli FTV 
Prima spol. s .r o. uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené 
v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání 
zřetelně zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukověobrazově oddělené od ostatních částí programu 

- se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize k vydanému upozornění sp. zn. 
2010/1013/val/ČES, č. j. val/3086/2010, jímţ byl upozorněn na porušení § 53 odst. 7 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil sponzorováním programu ČT24 

- vzala zpět kasační stíţnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 10A 
52/2010 - 31 ze dne 28. června 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. 
cha/662/2009 ze dne 22.12. 2009; sp. zn. 2009/99/BUR/ČTV, jímţ byla uloţena pokuta 
provozovateli Česká televize ve výši 100 000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se dne 31. října 2008 od 
17:40 hodin na programu ČT2 

- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení vedené pro moţné porušení 
§ 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Nedej se dne 31. října 2008 od 
17:40 hodin na programu ČT2, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl 
důvod správního řízení 
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V Praze dne 7. 10. 2010 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


