Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 18. 11. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

- provedla důkaz zhlédnutím reklamy na produkt Formia 4 INTESIVE premiérově
vysílané dne 24. března 2008 v 11:45 hodin na programu Prima televize a reprízované
do 11. května 2008 na programech Prima televize a Nova
- provedla důkaz shlednutím reklamy na humánní léčivý přípravek Prostamol Uno,
odvysílané v premiéře dne 28. října 2008 v 13:07 hodin na programu Nova
- provedla důkaz zhlédnutím reklamy na přípravek Somatoline Cosmetic Intensive
Night Slimming (mutace 1) s premiérovým vysíláním dne 1. dubna 2009 v 12:24:08
hodin na programu Prima televize a nařídila zadat odborné vyjádření ve věci
- provedla důkaz zhlédnutím reklamy na přípravek Somatoline Cosmetic Intensive
Night Slimming (mutace 2) s premiérovým vysíláním dne 12. dubna 2009, 21:04:03
hodin na programu Nova a nařídila zadat odborné vyjádření ve věci
- zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se měl účastník dopustit jako šiřitel reklamy Garnier na produkt Skin Naturals Ultra Lift
Pro X denní_Roll On Ultra Lift pro X, vysílané dne 5. ledna 2009 v 17:11:43 hodin na
programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
pro vedení správního řízení
- udělila provozovateli FTV Prima spol. s r. o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, pro porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že reklama
Herbamedicus, produkt Dermorevital (sponzor upoutávky, mutace 1) vysílaná
premiérově 28. března 2009 v 20:03:17 hodin na programu Prima nebyla zřetelně
oddělena od ostatních částí programu. Současně uložila v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- provedla důkaz zhlédnutím označení sponzora Corny (sponzor pořadu, mutace 1),
který byl odvysílán provozovatelem FTV Prima spol. s r. o., dne 15. dubna 2008 ve
21:12:38 hodin na programu Prima televize
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Na vlastní oči, resp. reportáže Znalci na míru, dne 25. února 2009 ve 21:50 hodin na
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu Sportovní noviny, resp. příspěvku o napadení hráče v australském fotbalu, dne
7. února 2009 od 20:02 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl
účastník dopustit jako šiřitel reklamy Garnier na produkt Skin Naturals Ultra Lift Pro X
denní_Roll On Ultra Lift pro X, vysílané dne 5. ledna 2009 v 7:42:07 hodin na programu
Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního
řízení
- provedla důkaz zhlédnutím pořadu Události, resp. reportáže Srážka vlaků, který byl
odvysílán provozovatelem vysílání Česká televize, dne 19. května 2008 v 19:00 hodin
na programu ČT1
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- neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. /Radio Beat souhlas se změnou
územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu
Třinec 99,5 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Cheb 106,6 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb.
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Česká Lípa 107,8 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb.
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o. / Rádio Beat souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Strakonice 102,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb.
- udělila provozovateli Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů
Blučina 94,2 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W, Dolní Kralovice 96,4 MHz/50 W,
Herálec 91,7 MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Hulice 91,7 MHz/50 W, Humpolec
východ 91,7 MHz/50 W, Jiřice 91,7 MHz/50 W, Kařez silo 97,1 MHz/50 W, Králův Dvůr
99,6 MHz/50 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Měřín 94,7 MHz/50 W, Mirošovice 98,3
MHz/50 W, Mýto 92,0 MHz/50 W, Nýřany 100,5 MHz/50 W, Přimda 91,9 MHz/100 W,
Psáře exit 92,3 MHz/50 W, Rokycany 105,1 MHz/50 W, Speřice 98,6 MHz/50 W,
Troubsko 95,9 MHz/50 W, Velké Meziříčí 105,0 MHz/100 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W,
Žebrák 98,5 MHz/50 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. pro program Rádio Dálnice, k licenci udělené rozhodnutím č. j. koz/516/09 sp. zn.
2008/934/zab.
- udělila společnosti CITY MULTIMEDIA s. r. o., IČ: 25614029, transformační licenci dle
Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., na základě které bude oprávněn
k vysílání programu CITY 93,7 FM, na kmitočtu Praha 93,7 MHz/5kW, do 10. října 2025
- vydala provozovateli Radio Dragon s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
zakladatelské listiny podle návrhu
- vzala na vědomí, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. ukončil analogové vysílání v
územní oblasti Praha, vysílače Karlštejn 21. kanál, Městečko u Křivoklátu 23. kanál,
Nespeky 58. kanál, Praha-Cukrák 7. kanál, Praha-Krč 6. kanál, Rataje nad Sázavou 47.
kanál, Srbsko 56. kanál a Vlašim 45. kanál a vydala o tom osvědčení
- vydala společnosti HBO Česká republika, spol. s r. o. souhlas ke změně licenčních
podmínek dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření
územního rozsahu vysílání programu HBO, určeného pro Bulharsko, Chorvatsko,
Slovinsko, Srbsko a Černou Horu, o Bosnu a Hercegovinu a Makedonii
- přerušila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. v souladu s § 14 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb. řízení o změně licenčních podmínek programu HBO Comedy
určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černou Horu a vyzývá ho k
doplnění žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy
- přerušila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. v souladu s § 14 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb. řízení o změně licenčních podmínek programu HBO Comedy
určeného pro Polsko a vyzývá ho k doplnění žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení výzvy
- přerušila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. dle § 14 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb. řízení o změně licenčních podmínek programu HBO Comedy, určeného
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pro ČR, SR, Maďarsko, Moldávii a Rumunsko, a vyzývá provozovatele k odstranění
nedostatků žádosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy
- přerušila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. dle § 14 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb. řízení o změně licenčních podmínek programu HBO 2, určeného pro
ČR, SR a Maďarsko, a vyzývá provozovatele k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě
do 15 dnů od doručení výzvy
- vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o. souhlas ke změně licenčních
podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání v rozsahu: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika,
Estonsko, Island, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta,
Moldávie, Slovenská republika, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny,
Demokratická republika Kongo (Zaire), Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon,
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali,
Mauricius, Mayotte, Mozambik, Namibie, Niger, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a
Princův ostrov, Senegal, Seychely, Jihoafrická republika, Svatá Helena, Svazijsko,
Tanzanie, Zanzibar, Gambie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe
- registrovala společnost JON. CZ s. r. o., IČ 279 18 076 jako provozovatele převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah převzatého vysílání – kraj
Středočeský – seznam katastrálních území patřících pod katastrální pracoviště Kutná
Hora tvoří 4 listy přílohy, seznam katastrálních území patřících pod katastrální
pracoviště Benešov tvoří 6 listů přílohy, seznam katastrálních území patřících pod
katastrální pracoviště Nymburk tvoří 3 listy přílohy, seznam katastrálních území
patřících pod katastrální pracoviště Kolín tvoří 4 listy přílohy; programová nabídka –
registrované programy televizní – a) české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, NOVA
HD, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, Prima COOL, RTA (regionální mutace TV
Prima), Z 1, Televize Barrandov, R 1, R1 GENUS (digitální regionální sdílená s Primou),
Tv NOE, TV 7, Spektrum, SPORT2, Minimax, LEO TV, CS Film, CS mini, SPORT 5,
Fashion TV, HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO HD, CINEMAX, CINEMAX 2; b)
zahraniční: Jetix (dříve Fox Kids), National Geographic Channel, Sky News,
EUROSPORT INTERNATIONAL, Zone Romantica, Zone Reality TV, Zone Club, MTV
Europe, VH 1 European, Discovery Channel, Animal Planet, DOKU KLUB, FILM+, AXN,
Jetix Play (dříve Fox Kids Play), Travel Channel, Playboy TV (časový rozsah vysílání
22:00 – 6:00 hodin ), Private Spice (časový rozsah vysílání 22:00 – 6:00 hodin ),
Animax (dříve Anime+), TV paprika, TV Deko, Sport1, Extreme Sports Channel,
JimJam, The History Channel (Europe), The History Channel UK / HD, MGM Channel
Central Europe, Hallmark Channel, EUROSPORT 2, VIVA, MTV Dance, MTV Hits,
MTV2, VH 1 Classic Europe, Bloomberg, Blue Hustler TV (časový rozsah vysílání 22:00
– 6:00), HUSTLER TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 6:00 hodin), XXX XTREME
(časový rozsah vysílání 22:00 – 6:00 hodin), Discovery World (dříve Civilisation),
Discovery Science (dříve Disovery Sci-Trek), Discovery Travel &Living (dříve Discovery
travel&Adventure), Investigation Discovery (Europe), Discovery HD Europe, THE
FISHING AND HUNTING CHANNEL, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Nat Geo Wild (Europe),
Baby TV, Viasat Explorer, Viasat History, Spice (časový rozsah vysílání 22:00 – 6:00
hodin); rozhlasové programy - české: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 –
Vltava, ČRo 6, Regionální stanice ČRo (tj. ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo
Sever a ČRo Olomouc), ČRo 4 Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo DDur;
- registrovala provozovateli ENECOS, s. r. o., změny v přihlášce k registraci podle § 29
odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: 1) v registraci nových
převzatých televizních programů : a) českých – Prima COOL, Televize Barrandov,
PUBLIC TV, Nova Cinema, Nova sport, Tv NOE, ČT24, ČT4, Z1, O (Óčko), CS Film; b)
zahraničních - Film+, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL; 2) v rozšíření
územního rozsahu vysílání o katastrální území – Šemíkovice, Slavětice, Hodov
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- prodloužila provozovateli RIO Media a. s. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, lhůtu k odstranění vad oznámení změny registrace do 15 dnů ode dne
doručení výzvy
- zahájila se společností CB Computers v. o. s. IČ 25134361 správní řízení z moci
úřední podle § 60 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ji, aby se k zahájení řízení
vyjádřila a případně označila důkazy na podporu svých tvrzení ve lhůtě 30 dnů od
doručení oznámení o zahájení řízení
- se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
- se seznámila s možnými dopady rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.
září 2009, č. j. 7 As 61/2009-134, na další rozhodovaní Městského soudu v Praze ve
věcech řízení o žádostech o přidělení tzv. dokrývacích kmitočtů
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č. j. 6
As 8/2008-96, kterým bylo rozhodnuto o kasační stížnosti Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 7 Ca 110/2007-31
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č. j. 6
As 7/2008-98, kterým bylo rozhodnuto o kasační stížnosti Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 7 Ca 112/2007-32
- se seznámila s informací lucemburského vládního komisaře při SES ASTRA ohledně
kritérií pro určení jurisdikce
- se seznámila s informací ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
- se seznámila s informací ČTÚ ohledně odebraných individuálních oprávnění k
provozování analogových vysílacích zařízení velkého výkonu
- shledala, že provozovatel Frekvence 1, a. s. odvysílal obchodní sdělení dne 6. října
2009 v čase od 00:00 hodin do 24:00 hodin na programu FREKVENCE 1 v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb. a se zákonem č. 40/1995 Sb.
- neumožnila právnímu zástupci provozovatelů ORION s. r. o. a EN - DAXI s. r. o.
nahlédnutí do spisu sp. zn. 2009/410/cun/JUK podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. neboť
není účastníkem řízení, ani neprokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod
- se seznámila s podnětem posluchače týkající se pořadu „Příběhy 20. století“
vysílaného dne 12. října 2009 na programu Český rozhlas 1-Radiožurnál
provozovatelem Český rozhlas, s podnětem posluchače týkající se pořadu „Ranní
show“ vysílaného na programu EVROPA 2 provozovatelem EVROPA 2, spol. s r. o. a s
podnětem posluchače týkající se pořadu „Bezstarostná jízda“ vysílaného dne 6.
listopadu 2009 na programu Český rozhlas Regina provozovatelem Český rozhlas
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání na programu STIL TV z období
19. - 20. července 2009 v časovém úseku od 00. 00 hodin do 24. 00 hodin
- vydala provozovateli TPMC s. r. o. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že vysílání na programu STIL TV ve
dnech 19. - 20. července 2009 v časovém úseku od 00. 00 hodin do 24. 00 hodin
nebylo rozeznatelné jako teleshopping a stanovila lhůtu k nápravě ihned od doručení
upozornění
- vydala provozovateli TPMC s. r. o. upozornění na porušení licenčních podmínek,
kterého se dopustil tím, že obsah vysílání programu STIL TV ve dnech 19. – 20.
července 2009 v časovém úseku od 00. 00 hodin do 24. 00 hodin neodpovídal základní
programové specifikaci a dalším programovým podmínkám A stanovila lhůtu k nápravě
jeden měsíc od doručení upozornění
- 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
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označení sponzora Sport, noviny (sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou dne 3. září
2009 v 19:30:58 hodin na programu ČT4 Sport bylo neoddělenou reklamou
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení čl. IV, bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne
17. září 2009 překročil na programu ČT4 Sport povolený denní limit reklamy
- zahájila s provozovatelem CET 21 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 Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou dne 6. září 2009 v
18:11:47 hodin na programu Nova 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 Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor upoutávky,
mutace 3) s premiérou dne 6. září 2009 ve 21:13:01 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 Makro (sponzor pořadu, mutace 5) s premiérou dne 27. září
2009 v 18:03:33 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 Makro (sponzor upoutávky, mutace 1) s premiérou dne 22.
září 2009 ve 21:00:48 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 Medipharma Cosmetics, produkt Doliva Mandelmilch
Tagespflege (sponzor pořadu, mutace 14) s premiérou dne 24. září 2009 ve 23:35:35
hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou
- 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 57) s premiérou vysílání dne 4. září 2009 v 16:24:39 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 58) s premiérou vysílání dne 7. září 2009 v 00:23:14 hodin na
programu Óčko nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikož byl označen jako
"reklama"
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 28. října do 9. listopadu 2009: CET 21 spol. s r. o. /Nova- Kriminálka Las
Vegas-2. listopadu 2009-17:35 hodin; Česká televize/ČT2- Zločin jménem Katyň-5.
listopadu 2009-17:55 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova-Tankový prapor-8. listopadu
2009-15:30 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova-reklama na tělový šampon FA-28. října
2009-8:23 hodin; Česká televize/nespecifikovaný program-znělka Kroky svobody s
Českou televizí; Česká televize/ČT24-Ekonomika ČT24-27. října 2009-21:10 hodin;
CET 21 spol. s r. o. /Nova-reklama Lidl-4. listopadu 2009-20. 08 hodin; Nespecifikovaný
provozovatel-výskyt nepovolené reklamy; FTV Prima, spol. s r. o. /Prima televizePřešlapy--28. října 2009-20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova-Nováčci-9. listopadu
2009-14:00 hodin
- se seznámila s podáním směřujícím proti obsahu pořadu Tajemství městečka
Springwillu a zhlédla podnětem napadenou část, přičemž dospěla svou většinou
k závěru, že nejsou dány podmínky pro zahájení správního řízení
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Rozdílné stanovisko Dalibora Matulky a Jiřího Šenkýře k bodu č. 50 (podnět na film
Tajemství městečka Springvillu, vysílaného mezi 6.00 a 22.00 hodinou)
Považujeme za nezpochybnitelné, že naturalistické ztvárnění násilného utopení člověka
naplňuje skutkovou podstatu § 32, odst. 11, písm. g zákona 231/2001 Sb. Střídavé
záběry na hlavu pod vodou a na člověka, který druhého utopí, mohou u dětí vyvolat
úzkostné stavy. I když film je nereálný a vraždy jsou způsobem odstraňování
nesmrtelných obyvatel, měla Rada zahájit správní řízení pro psychické a mravní
ohrožení dětí.
- udělila provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2008/1066/zem/CSF, č. j.
zem/5743/08 ze dne 26. 8. 2008 k provozování programu CSmini prostřednictvím
družice a kabelových systémů, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně podílu vysílání evropské filmové tvorby a evropské nezávislé
tvorby a dále evropské nezávislé tvorby od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více
než 5 let
- udělila provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci Ru/78/05/1139 ze dne 12. 5. 2005 k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
programu CSFilm podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně podílu evropské nezávislé tvorby mladší 5 let
- zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Otázky Václava Moravce dne 1. ledna 2009 od 12:00 hodin na programu ČT1, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s. r. o., správní řízení vedené pro možné
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy Flora, produkt Pro activ (mutace 10) s premiérou dne 1. června
2009 v 08:02:26 hodin na programu Prima televize tím, že přisuzuje potravině vlastnost
prevence lidského onemocnění, neboť odpadl důvod pro vedení řízení
- zahájila se zadavatelem společností UNILEVER ČR, spol. s r. o., správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, že reklama Flora, produkt Pro activ (mutace 10) s premiérou dne
1. června 2009 v 08:02:26 hodin na programu Prima televize uvádí v omyl tím, že
přisuzuje potravině vlastnost prevence lidského onemocnění
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 386/2008-140,
doručeným zástupci Rady dne 2. 11. 2009, kterým byla zamítnuta žaloba FTV Prima,
spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1208/vhu/FTV ze dne 26. 8. 2008, ve
věci porušení ustanovení §48, odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
skrytých reklam, spočívajících v prezentaci ochranné známky (loga novin Šíp) ve 22
pořadech ze série VyVolení – Noví hrdinové, odvysílaných mezi dny 13. 9. 2007 až 22.
11. 2007
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 9 Ca
107/2009, kterým byla zamítnuta žaloba CET 21 spol. s r. o., proti rozhodnutí Rady ze
dne 4. 2. 2009, sp. zn. 2008/744/vos/CET
- se seznámila s rozsudkem Městského soud v Praze č. j. 7 Ca 157/2007 ze dne 29.
října 2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 1 000 000,Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. za porušení § 60 odst. 3 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním pořadu ze série reality show VyVolení dne 10. října 2005 od
19:50 hodin na programu Prima televize a souhlasila s podanou kasační stížností proti
rozsudku 7 Ca 157/2007-119
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- se seznámila s reakcí provozovatele Trade Tec, a. s. a provozovatele Viasat
Broadcasting Uk Ltd k vydanému upozornění na porušení § 32 odst. 3 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb.
- vzala na vědomí informaci z 30. zasedání EPRA
- pověřila předsedkyní JUDr. Kateřinu Kalistovou uspořádáním semináře týkajícího se
problematiky programových sítí a schvaluje předložená témata pro tento seminář

V Praze dne 19. 11. 2009
Kateřina Kalistová
Předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 813 830
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