Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 1. 11. 2011

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání
projednala 60 bodů programu. Dále se seznámila s 38 stíţnostmi diváků a posluchačů,
na základě nichţ vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení pěti
správních řízení. Rada na svém 20. zasedání uloţila čtyři pokuty. První pokutu ve výši
50 000,- Kč - a to zadavateli reklamy společnosti SowuloPerth s. r. o., neboť zadáním
reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, vysílané dne 3. května 2011 na
programu EVROPA 2 v čase 9:41:14 hodin, 10:33:19 hodin a 17:49:43 hodin se dopustil
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny
nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování,
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat. Druhou
pokutu ve výši 10 000,- Kč provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r. o., za porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu TRIONET INFOKANÁL v
období od 27. do 31. ledna 2011 vysílal pouze smyčku textových informací o délce 7
minut vysílacího času, jejímţ obsahem jsou výhradně technicko-organizační informace
týkající se provozu kabelové televize, ačkoli dle licenčních podmínek má mít smyčka
délku 10 - 15 minut a jejím obsahem mají být informace o dění v kultuře a sportu a
dopravní informace. Třetí pokutu ve výši 10 000,- Kč provozovateli, KATRO SERVIS,
spol. s r. o., za porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu
Info-kanál Háj ve Slezsku v období od 27. do 31. ledna 2011 vysílal pouze smyčku
textových informací technicko-organizačního charakteru, vztahujících se k provozu
kabelové televize, ačkoli dle licenčních podmínek má vysílat textové informace z obce, z
OÚ, společenské, kulturní, sportovní informace, inzerci atd. Čtvrtou pokutu ve výši
10 000,- Kč Rada udělila provozovateli, KATRO SERVIS, spol. s r. o., za porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu Maršovský zpravodaj v
období od 27. do 31. ledna 2011 neodvysílal obrazové zpravodajství, ačkoli mu licenční
podmínky stanovují vysílat obrazové zpravodajství 3x denně v rozsahu 30 min.
Rada na svém 20. zasedání udělila licenci k provozování televizního vysílání programu
Televize Beskyd prostřednictvím kabelových systémů společnosti TV Beskyd s. r. o.,
licenci k provozování televizního vysílání programu Viacom BLINK! prostřednictvím
druţice společnosti MTV NETWORKS, s. r. o., licenci k provozování televizního vysílání
programu Prima family prostřednictvím druţice a licenci k provozování televizního
vysílání programu Televize Barrandov prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T společnosti Barrandov Televizní Studio a. s.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, udělila zadavateli reklamy
společnosti SowuloPerth s. r. o., IČ: 28987543, se sídlem Praha 5, Lumiérů 431/7, PSČ
152 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy pro
kuřáky Smoklin, vysílané dne 3. května 2011 na programu EVROPA 2 v čase 9:41:14
hodin, 10:33:19 hodin a 17:49:43 hodin se dopustil porušení § 5d odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20110727. Účastníku řízení se ukládá povinnost do
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pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení
paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711- 19223001/0710 vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20110727.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila soubor technických parametrů Ústí nad
Labem - Stříbrníky 90,2 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 74 297 obyvatel) jako
dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Rada neudělila
provozovateli Gama media s. r. o., IČ: 25028499 se sídlem Bělehradská 360 PSČ: 434
01 Most, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn.
2008/1044/CUN/PRO, č.j. cun/7563/08 ze dne 4. listopadu 2008 ) spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu
Ústí nad Labem - Stříbrníky 90,2 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Gama Rádio, a to z důvodu podle ust. § 21 odst. 3
věty třetí a čtvrté zákona o vysílání („Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by
změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení
souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e)"), kdy důvodem pro
neudělení souhlasu je skutečnost, ţe jeho udělením by došlo k obcházení zákona a
porušení zákazu podstatných změn parametrů licence.
- Rada udělila společnosti První rozhlasová, s. r. o., IČ: 25643908, se sídlem
Koperníkova 794/6 Praha 2 PSČ 120 00, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných
ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Oldies rádio se souborem technických parametrů Praha 103,7 MHz / 1kW;
Tábor 106,8 MHz / 0,2 kW na dobu do 10. října 2025.
- Rada se seznámila s oznámením právního zástupce společnosti Radiospol, s. r. o. o
převzetí právního zastoupení ve věci ve věci převodu obchodního podílu jediného
společníka RNDr. Vojtěcha Kotáska na RNDr. Radima Pařízka a současně se
seznámila s informací o podání podnětu k zahájení řízení o opravu zápisu v obchodním
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače na označování jednotlivých programů
Českého rozhlasu; Rada se seznámila se stíţností posluchačky na reklamu na
autobazar Davocar v Olbramovicích, odvysílanou např. dne 18. října 2011 v čase
9:55:20, 12:55:25, 14:52:46 a 15:55:26 hodin na programu Rádio BLANÍK a její
analýzou a shledala, ţe reklama byla odvysílána v souladu se zákony.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a
f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla
zahájit s provozovatelem EVROPA 2, spol. s. r. o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova
4/1872, Praha 2, 120 00, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 48, odst. 1,
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe ve
dnech 22. září 2011 od 08:23 hodin, 26. září 2011 od 06:14, 27. září 2011 od 08:54
hodin, 29. září 2011 od 06:15 hodin odvysílal na programu Rádio Evropa 2 v pořadu
Ranní show opakovaně informace o klubu Lucky Lucky, které mají znaky skrytého
obchodního sdělení.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a
f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla
zahájit s provozovatelem EVROPA 2, spol. s. r. o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova
4/1872, Praha 2, 120 00, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 48, odst. 1,
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písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 22.
září 2011 od 08:44 hodin odvysílal na programu Rádio Evropa 2 v pořadu Ranní show
oznámení o nové loterii Tip6ka, které má znaky skrytého obchodního sdělení.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE
BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno) dne 18. října 2011,
RADIO IBUR, s. r. o. (program RADIO RUBI; 97,1 MHz Olomouc) dne 18. října 2011,
Rádio Bohemia, spol. s r. o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a program Kiss jiţní Čechy;
97,7 MHz České Budějovice) dne 18. října 2011, Rádio Profil s. r. o. (program Radio
HEY Profil; 96,9 MHz Pardubice) dne 18. října 2011, ULTRAVOX s. r. o. (program
Radio Ethno; 90,7 MHz Praha) dne 18. října 2011 a Route Radio s. r. o. (Rádio Dálnice;
99,4 MHz Jihlava-Pávov) dne 18. října 2011.
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o VKV kmitočtu
Plzeň město 104,7 MHz, který je v současné době provozován na stanovišti Radeč
souřadnice WGS 84: 13E4012 / 49N4921 s ERP max 43 dBW. Z toho důvodu nelze
vyuţít kmitočet Roţmitál pod Třemšínem 104,7 MHz, souřadnice WGS 84: 13E4900 /
49N3929, který byl předán k vyuţití dne 8.1.2001 jako modifikace VKV kmitočtu Plzeň
město.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti TV Beskyd s. r. o., IČ: 258 44 334, se sídlem Dolní náměstí
1356, Vsetín, PSČ 755 01, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: Televize Beskyd; územní rozsah vysílání stanovený výčtem
katastrálních území a okresů: okres Vsetín – katastrální území: Vsetín, Valašské
Meziříčí; okres Nový Jičín – katastrální území: Frenštát pod Radhoštěm, základní
programová specifikace: Informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně,
dle ţádosti ze dne 26. září 2011, č.j.: 7417 ve znění upřesnění ze dne 19. října 2011,
č.j.: 8101.
- Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4,
Na Strţi 65/1702, PSČ: 140 72, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení) programu: Viacom BLINK!; základní
programová specifikace: všeobecně zábavný televizní program zaměřený především na
americkou a australskou produkci zábavných pořadů pro ţeny; výčet států, na jejichţ
území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polská republika; hlavní jazyk
vysílání: polština.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na Strţi 65/1702, PSČ: 140
72, k televiznímu vysílání programu Viacom BLINK! se základní programovou
specifikací: všeobecně zábavný televizní program zaměřený především na americkou a
australskou produkci zábavných pořadů pro ţeny, šířeného prostřednictvím druţice,
regulační orgány členského státu Evropské unie, na jehoţ území je televizní vysílání
zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Polsko.
- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlo: Praha 8, Na
Ţertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název (označení)
programu: Prima family; základní programová specifikace: plnoformátový program: film,
seriál, dokument, zábavní pořad, soutěţní pořad, sportovní pořad, diskusní pořad,
zpravodajství, publicistický pořad, magazín a další typy pořadů; výčet států, na jejichţ
území bude vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk
vysílání: čeština; dle č.j. 7264, 7350.
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- Rada udělila společnosti Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 416 93 311, se sídlem
Praha 5, Kříţeneckého nám. 322, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: Televize Barrandov; základní
programová specifikace: plnoformátový program; územní rozsah vysílání: Česká
republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle ţádosti č.j.: 7763 ze dne 6. října
2011 ve znění upřesnění č.j.: 7973 ze dne 14. října 2011.
- Rada vydala provozovateli FILM EUROPE, s. r. o., IČ: 289 22 921, se sídlem Praha 4,
Branická 1950/209, PSČ 140 00 ( licence sp. zn.: 2010/1085/FIA/FIL, FIA/3718/2010 ze
dne 19. října 2010 ) dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se
změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající ve změně označení
(názvu) programu z FilmEurope TV na Film Europe Channel, dle ţádosti ze dne 30. září
2011, č.j. 7556.
- Rada udělila provozovateli Studio Re Vi s. r. o., IČ 46709975, sídlo Jablonec nad
Nisou, Arbesova 18, PSČ 466 04, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti
o licenci č.j. Ru/177/98 ze dne 7. 4. 1998, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně výše základního kapitálu na 200 000,- Kč a v převodu
obchodního podílu ve společnosti, a to 10% obchodního podílu společníka Dagmar
Chlebíkové na společníka Kateřinu Havlíkovou a s tím související změně způsobu
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních
podílů a seznamu společníků., dle č.j. 8061.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Studio Re Vi s. r. o., IČ 46709975,
sídlo Jablonec nad Nisou, Arbesova 18, PSČ 466 04 (licence Ru/177/98 ze dne
7.4.1998), o změně sídla na Liberec III, Mrštíkova 399/2a, PSČ 460 07, dle č.j. 8061.
- Rada upozornila provozovatele Česká programová společnost spol. s r. o., IČ
28437322, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, (licence č.j.
koz/6867/09, spis. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009), dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe uskutečnil změny ve společnosti
bez předchozího souhlasu Rady, a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada zastavila s provozovatelem UPC Česká republika, a. s., IČ: 00562262, se
sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004
Sb., správní řízení, zahájené podáním provozovatele doručeném Radě dne 21. září
2011, č.j. 7345, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci , č.j. Rg/97/99
ze dne 5. října 1999, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
provozovatel neuhradil ve stanovené lhůtě správní poplatek.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a. s., IČ:
00562262, se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j.
Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím
rozšíření o české televizní programy STIL (provozovatele TPMC s. r. o.) a Kanál 5
(provozovatele CET 21 spol. s r. o.), dle podání doručeného Radě dne 21. září 2011,
č.j. 7345.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení Fragment, které bylo
zaměřeno na jeden z produktů - časopis pro děti Báječná školka (mutace 1), premiérově
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dne 1. března 2011 v 09:02:47 hodin na programu PUBLIC a v 54 reprízách do konce
března 2011 (dle přiloţeného seznamu) na témţe programu, neboť nebyla naplněna
podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení Fragment,
které bylo zaměřeno na jeden z produktů - časopis pro děti Báječná školka (mutace 1),
premiérově dne 1. března 2011 v 09:02:47 hodin na programu PUBLIC a v 54 reprízách
do konce března 2011 (dle přiloţeného seznamu) na témţe programu, které
obsahovalo reklamní prvky a to pobídku ke koupi ("v časopise najdete...") a následné
detailní seznámení s obsahem časopisu doprovázené listováním. Prezentace měla
formu výčtu, co vše v časopise můţeme najít (příběhy Matýska a Majdalenky,
omalovánky, pexesa, hádanky atd.). Obchodní sdělení tak naplnilo definiční znaky
reklamy, přičemţ nebylo nikterak odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama
nebylo ve vysílání rozeznatelné. Provozovatel tak porušil povinnost zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově, zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí
vysílání. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení tohoto upozornění.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení společnosti Fragment, které
bylo zaměřeno na jeden z produktů - časopis pro děti Báječná školka (mutace 2),
premiérově dne 28. března 2011 v 18:14:49 hodin na programu PUBLIC a v 6
reprízách, a to dne 29. března 2011 v 9:05:31 hodin a 18:16:52 hodin, dne 30. března
2011 v 9:03:20 hodin a v 18:13:03 hodin a dne 31. března v 9:07:47 hodin a 18:06:42
hodin na témţe programu, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Fragment, které
bylo zaměřeno na jeden z produktů - časopis pro děti Báječná školka (mutace 2),
premiérově dne 28. března 2011 v 18:14:49 hodin na programu PUBLIC a v 6
reprízách, a to dne 29. března 2011 v 9:05:31 hodin a 18:16:52 hodin, dne 30. března
2011 v 9:03:20 hodin a v 18:13:03 hodin a dne 31. března v 9:07:47 hodin a 18:06:42
hodin na témţe programu, které obsahovalo reklamní prvky a to pobídku ke koupi ("v
časopise najdete...") a následné detailní seznámení s obsahem časopisu doprovázené
listováním. Prezentace měla formu výčtu, co vše v časopise můţeme najít (příběhy
Matýska a Majdalenky, omalovánky, pexesa, hádanky atd.). Obchodní sdělení tak
naplnilo definiční znaky reklamy, přičemţ nebylo nikterak odděleno od ostatních částí
vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné. Provozovatel tak porušil
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově, zvukově-obrazově nebo prostorovými
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prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Rada provozovateli televizního vysílání
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení Farma rodiny Němcovy, které
propagovalo výrobky dané farmy, premiérově dne 2. března 2011 v 04:31:22 hodin na
programu PUBLIC a v 25 reprízách do konce března 2011 na témţe programu, dle
přiloţeného seznamu, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Farma rodiny
Němcovy, premiérově dne 2. března 2011 v 04:31:22 hodin na programu PUBLIC a v
25 reprízách do konce března 2011 na témţe programu, dle přiloţeného seznamu,
které obsahovalo reklamní prvky, a to kde přesně v Praze je moţné produkty firmy
zakoupit („…najdete ve farmářských prodejnách v Praze, ve Vodičkově 18 a Milady
Horákové 29“) s dodatkem „mají otevřeno i v sobotu.“ Setkáme se zde s kvalitativním
hodnocením („kvalitní a čerstvé“) a s přímou výzvou divákům („těší se na Vás František
Němec“). Obchodní sdělení jako celek je obohaceno o prvky podporující prodej, které
jsou charakteristické pro reklamu, naplňuje tedy definiční znaky reklamy, přičemţ
nebylo nikterak odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání
rozeznatelné. Provozovatel tak porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově,
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání.
Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení Mavin – účetnictví a daně,
premiérově dne 1. března 2011 v 9:02:47 hodin na programu PUBLIC a v 54 reprízách
do konce března 2011 na témţe programu, dle přiloţeného seznamu, neboť nebyla
naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení označení sponzora
Mavin – účetnictví a daně, premiérově dne 1. března 2011 v 9:02:47 hodin na programu
PUBLIC a v 54 reprízách do konce března 2011 na témţe programu, dle přiloţeného
seznamu, které obsahovalo reklamní prvky, a to přímou nabídku v kombinaci s
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oslovením diváků („rádi Vám zpracujeme daňová přiznání a mzdy“), kontaktní informace
a dokonce pobídku k vyuţití telefonického kontaktu ("nebo volejte 312 241 754").
Obchodní sdělení tedy naplňuje definiční znaky reklamy, přičemţ nebylo nikterak
odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné.
Provozovatel tak porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově,
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání.
Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Sykora, premiérově dne 26.
března 2011 v 20:17:59 hodin na programu PUBLIC a v 6 reprízách, a to dne 27.
března 2011 v 04:13:56 hodin, dne 28. března 2011 v 10:33:12 hodin, dne 29. března
2011 v 05:13:18 hodin, dne 30. března 2011 v 04:14:55 hodin a v 20:38:02 hodin a dne
31. března 2011 v 10.33:24 hodin na témţe programu, neboť nebyla naplněna
podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Sykora, premiérově
dne 26. března 2011 v 20:17:59 hodin na programu PUBLIC a v 6 reprízách, a to dne
27. března 2011 v 04:13:56 hodin, dne 28. března 2011 v 10:33:12 hodin, dne 29.
března 2011 v 05:13:18 hodin, dne 30. března 2011 v 04:14:55 hodin a v 20:38:02
hodin a dne 31. března 2011 v 10.33:24 hodin na témţe programu, které obsahovalo
reklamní prvky, a to přímou výzvou ("navštivte nás"), uvedením rozsahu a působnosti
daných sluţeb/ produktů („ve více neţ šedesáti kuchyňských studiích po celé České
republice“) a dále kvalitativním parametrem („partnerem pořadu je společnost Sykora,
kuchyně nejvyšší kvality“). Obchodní sdělení jako celek tedy naplňuje definiční znaky
reklamy, přičemţ nebylo nikterak odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama
nebylo ve vysílání rozeznatelné. Provozovatel tak porušil povinnost zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově, zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí
vysílání. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení tohoto upozornění.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem TOTALPRESS,
s. r. o., IČ: 27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110
00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Interier point, premiérově dne
28. března 2011 v 18:14:49 hodin na programu PUBLIC a v 6 reprízách, a to dne 29.
března 2011 v 9:05:41 hodin a 18:17:02 hodin, dne 30. března 2011 v 9:03:30 hodin a
18:13:13 hodin a dne 31. března 2011 v 9:07:57 hodin a 18:06:52 hodin na témţe
programu, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
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- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ:
27171531, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, Nové Město, 110 00, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Interier point,
premiérově dne 28. března 2011 v 18:14:49 hodin na programu PUBLIC a v 6
reprízách, a to dne 29. března 2011 v 9:05:41 hodin a 18:17:02 hodin, dne 30. března
2011 v 9:03:30 hodin a 18:13:13 hodin a dne 31. března 2011 v 9:07:57 hodin a
18:06:52 hodin na témţe programu, které obsahovalo reklamní prvky, a to oslovení
diváků a nabídku („my vám ho pomůţeme zrealizovat“) a dále výzvu ke kontaktování
(„Nebojte se a zavolejte nebo napište“). Obchodní sdělení působilo jako přímá podpora
prodeje, coţ je doménou reklamy. Obchodní sdělení tedy naplňuje definiční znaky
reklamy, přičemţ nebylo nikterak odděleno od ostatních částí vysílání a jako reklama
nebylo ve vysílání rozeznatelné. Provozovatel tak porušil povinnost zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově, zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí
vysílání. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele GENUS TV a. s., sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ
48291927, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Minuty o radnici dne 15. září 2011 od 17:52 hodin na programu R1 GENUS se dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Reportáţ je zpracována tak, ţe nedává
divákovi moţnost vytvořit si svobodně vlastní názor. Autoři pouţívají manipulativní práci
s fakty, která účelově vybírají a prezentují v kontextech svého vlastního pohledu na věc.
Reportáţ dává prostor k vyjádření jen jedné straně, a je textově i obrazově zpracována
tak, ţe otevřeně podporuje názor jedné názorové skupiny. V pořadu nedostali prostor k
vyjádření zástupci Změny pro Liberec (zejména několikrát jmenovaný Jan Korytář),
přestoţe v ní byli obviněni z maření revitalizace budovy bývalých městských lázní,
zatímco názory protistrany byly autory reportáţe interpretovány výhradně v pozitivní
rovině, a navíc zástupci protistrany dostali značný prostor pro vyjádření. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele 3C spol. s r. o., se sídlem: Myslivní 21, 623 00 Brno, IČ: 00532819, na
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v
záznamech vysílání programů 3C z lokalit Roţná, Tetčice, Česká, Říčany u Brna a
Křtiny z období 5. - 7. srpna 2011 není uvedeno označení televizního programu (logo).
Provozovatel sice v písemném vyjádření uvádí, ţe logo je ve vysílání trvale nastaveno a
pouţitá technika ukládání záznamů neumoţňuje přenos loga na CD nebo DVD nosič,
ale provozovatel je podle uvedeného ustanovení zákona povinen uchovávat záznamy
všech pořadů včetně dalších částí vysílání v odvysílané podobě a v náleţité technické
kvalitě alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit
Radě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele 3C spol. s r. o., se sídlem: Myslivní 21, 623 00 Brno, IČ: 00532819, na
porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne
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5. srpna 2011 neposkytoval divákům programu 3C v lokalitách Ochoz u Brna, Roţná,
Tetčice, Česká, Říčany u Brna a Křtiny snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom,
ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s průběhem a výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc
srpen 2011.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 10. října 2011 do 23. října 2011: HBO Česká republika, spol. s
r. o./HBO - film I love you Phillip Morris vysílaný dne 8. října od 20:00 hodin; CET 21
spol. s r. o./Nova - film Evoluce vysílaný dne 23. října od 13.15 hodin; CET 21 spol. s r.
o./Nova - reportáţ Videovizitky odvysílaná dne 12. října v rámci pořadu Televizní noviny
od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - záznamy dění bezprostředně
předcházejícího smrti Muammara Kaddafího a nakládání s jeho tělem vysílané ve
dnech 20. října aţ 22. října v rámci pořadu Události od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1
- reportáţi Romské děti v (ne)správných školách, jeţ byla uvedena v pořadu 168 hodin
dne 11. 9. 2011 od 21:20 hodin; Česká televize/ČT4 - loga sponzorů, která zakrývala
obraz během zápasu Litva - ČR vysílaného dne 11. října. 2011 od 20:40 hodin; FTV
Prima, spol. s r. o./Prima televize - viditelný štít amsterdam-shop.cz během pořadu
Česko Slovensko má talent vysílaného dne 16. října od 20:00 hodin; Česká
televize/ČT1 - sponzorský vzkaz firmy FAB („první zasunutí“); FTV Prima, spol. s r.
o./Prima LOVE - upoutávka na seriál Sex ve městě odvysílaná dne 14. října 2011 v
16:05 hodin; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - jmenování firmy
Facebook ve vysíláné; CET 21 spol. s r. o./Nova - nedodrţení reklamních limitů v
průběhu seriálu Exozitura vysílaného dne 12. října. 2011 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s
r. o./Nova a Nova Cinema - reklama LOTO Fortuna; Česká televize/ČT1 a ČT24 reportáţ „Hoteliér čeká, aţ radnice splní slib – marně“ odvysílaná dne 7. října 2011 v
rámci pořadu Události v regionech od 18:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova - visačka
D.A.S. v pořadu Rady ptáka Loskutáka vysílaného dne 16. října 2011 od 18:15 hodin;
FTV Prima, spol. s r. o./Prima - epizoda seriálu Ochránce vysílaná dne 21. října 2011 od
10:05 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova - seriál Wolker Texas Ranger; FTV Prima, spol. s
r. o./Prima - reportáţ Stovky uhynulých netopýrů v panelovém domě odvysílaná dne 21.
října 2011 v rámci pořadu Zprávy od 19:55; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní
program - reklamy, v nichţ vystupují děti nebo jsou dětem určené; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - hlasité hudební podklady v televizním vysílání;
Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - nespecifikované reklamní spoty na
přípravek na rozpouštění hlenu a čokoládu; Nekonkrétné provozovatel/nekonkrétní
program
nespecifikovaná
reklama
na
dětské
plíny;
Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - informace o úvahách nad zaloţením občanského
sdruţení kontrolujícího práci Rady; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program rozčarování nad skutečností, ţe diváci nemají ţádná práva a provozovatelé na ně
neberou ohledy; Česká televize/ČT24 - reakce na odpověď Rady na stíţnost týkající se
jmenování názvů sociálních sítí ve vysílání; Česká televize/nekonkrétní program přeposlaná část korespondence mezi stěţovatelem a šéfredakrorem regionálního
zpravodajství; MTV NETWORKS s. r. o./Nickelodeon - pořad Big Time Rush vysílaný na
programu Nickelodeon dne 11. 9. 2011 od 11:15 nebo 11:40 hodin; Různí
provozovatelé/různé programy – čtyři podání k osvětové kampani Vaše dítě, Vaše
televize, Vaše zodpovědnost.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova
1037/49, Praha 7, PSČ 17000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu I Love You Phillip Morris dne 8. října 2011 ve
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20:00 hodin na programu HBO (Česká republika), jenţ obsahoval vulgarismy "udělej se
mi do zadku" (v čase 00:09:30 od začátku pořadu), „šoustat“ (00:11:38), „buzík“
(00:11:54), „vykouřit ptáka“ (00:19:58 a 00:20:25), „buzno“ (00:27:08), „sráči“ (00:27:16),
„do hajzlu“ (00:31:30), "vykouřit čurák" (00:33:43), "kurva" (00:33:48), "polib mi prdel"
(00:33:57), "zasranej" (00:34:07), "hajzle" (34:10:00), "táhni do prdele" (00:34:13), se
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programu 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5,
Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001
Sb., neboť odvysíláním filmu Evoluce, dne 23. října 2011 od 13:15 hodin na programu
Nova, jenţ obsahoval vulgarismy "vošukat" (v čase 00:31:45 od začátku pořadu),
„ošukat“ (00:52:34) a „sráči“ (01:50:15), se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
programu 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. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ţádá provozovatele CET 21 spol. s. r. o., IČ 45800456, sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, aby podal vysvětlení, z jakého
důvodu se v reportáţi o videovizitkách, odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny dne
12. října 2011 od 19:30 hodin na programu Nova, objevuje záběr místnosti, v níţ je na
zdi jasně viditelný název agentury, která sluţbu zprostředkovává.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 1. listopadu 2011 toto usnesení:
Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro moţné porušení povinnosti stanovené v § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se měl dopustit překročením hodinového limitu reklamy dne 4. listopadu
2010 v časovém úseku od 21:00 do 22:00 hodin na programu Nova, jelikoţ nebyla
splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, upozornila
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5 na porušení povinnosti stanovené v § 50 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 4. listopadu 2010 v časovém úseku od
21:00 do 22:00 hodin na programu Nova odvysílal celkem 746 sekund reklamy a tím
překročil povolený hodinový limit pro vysílání reklamy o 26 sekund. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 1. listopadu 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá
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provozovateli, KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka 267,
513 01 Semily - Podmoklice, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení licenčních
podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu TRIONET INFOKANÁL v období od
27. do 31. ledna 2011 vysílal pouze smyčku textových informací o délce 7 minut
vysílacího času, jejímţ obsahem jsou výhradně technicko-organizační informace týkající
se provozu kabelové televize, ačkoli dle licenčních podmínek má mít smyčka délku 1015 minut a jejím obsahem mají být informace o dění v kultuře a sportu a dopravní
informace. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20110360. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
20110360.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 1. listopadu 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá
provozovateli, KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka 267,
513 01 Semily - Podmoklice, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení licenčních
podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu Info-kanál Háj ve Slezsku v období
od 27. do 31. ledna 2011 vysílal pouze smyčku textových informací technickoorganizačního charakteru, vztahujících se k provozu kabelové televize, ačkoli dle
licenčních podmínek má vysílat textové informace z obce, z OÚ, společenské, kulturní,
sportovní informace, inzerci atd. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20110359. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000
Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 20110359.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 1. listopadu 2011 toto rozhodnutí: Rada ukládá
provozovateli, KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka 267,
513 01 Semily - Podmoklice, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení licenčních
podmínek, kterého se dopustil tím, ţe na programu Maršovský zpravodaj v období od
27. do 31. ledna 2011 neodvysílal obrazové zpravodajství, ačkoli mu licenční podmínky
stanovují vysílat obrazové zpravodajství 3x denně v rozsahu 30 minut. Pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20110358.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle ustanovení § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20110358.
- Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.) dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem
KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka 267, 513 01 Semily -
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Podmoklice, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe ve vysílání programu Maršovský
zpravodaj v období od 27. do 31. ledna 2011 nebylo uvedeno označení televizního
programu (logo), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila:
provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka
267, 513 01 Semily - Podmoklice, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., který stanovuje provozovateli povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v
náleţité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň
po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť na
ţádost Rady o zaslání kontinuálního úseku vysílání programu Maršovský zpravodaj z
časového údobí od 27. ledna 2011 od 00.00 hodin do 31. ledna 2011 do 24.00 hodin byl
zaslán pouze videosoubor, který představuje vstup do vysílání. Tento videosoubor nelze
povaţovat za záznam uchovaný v odvysílané podobě, neboť z něj není např. patrné,
zda bylo součástí vysílání logo programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
- Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.) dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem
KATRO SERVIS, spol. s r. o., IČ: 15043355, se sídlem U Potoka 267, 513 01 Semily Podmoklice, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe ve vysílání programu Infokanál Horní
Branná v období od 27. do 31. ledna 2011 nebylo uvedeno označení televizního
programu (logo), jelikoţ odpadl jeho důvod, neboť se v rámci správního řízení
neprokázalo naplnění materiální stránky správního deliktu.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem KATRO
SERVIS, spol. s r. o., sídlem Semily - Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, I. č.:
15043355, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe zapůjčil Radě na její
písemnou výzvu o zaslání kontinuálního úseku vysílání programů Info-kanál Lánov,
Infokanál Batňovice, Koberovský zpravodaj a Info-kanál Háj ve Slezsku pouze
prezentace v aplikaci PowerPoint, které měly být údajně v daném období vysílány ve
smyčce. Tyto prezentace nelze povaţovat za záznam uchovaný v odvysílané podobě,
obsahující všechny části vysílání, není z nich např. patrné, zda bylo součástí vysílání
logo programu.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem OBEC
ŠLAPANOV, sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, IČ: 00268348, správní řízení z
moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, ţe zapůjčil Radě na její písemnou výzvu záznam infotextové
smyčky, který nebyl záznamem vysílání v jeho úplné odvysílané podobě, jelikoţ mu
chyběla hudební zvuková sloţka.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
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jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem KATEL
spol. s r. o., sídlem Zlatá stezka 167, 383 01 Prachatice, IČ: 466 79 065, správní řízení
z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, ţe neposkytl záznam vysílání programu TV KATEL z lokalit
Vodňany a Nová Pec z časového období od 8. dubna 2011 od 00.00 hodin do 11.
dubna 2011 do 24.00 hodin.
- Rada vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č.
500/2004 Sb.) dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem
Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ: 14770423, sídlem Brodská 90, 261 05
Příbram, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe záznamy ze dnů 11. – 14. května 2011,
které provozovatel Radě zapůjčil na její vyţádání, neobsahovaly záznamy
videotextového vysílání, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro
vedení řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila:
provozovatele Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ: 14770423, sídlem Brodská
90, 261 05 Příbram, na porušení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, ţe neoznámil Radě, ţe došlo k technickým překáţkám, které mu brání
ve vysílání videotextového vysílání, které bylo dle vysílacího schématu na základě
licenčních podmínek základní součástí programu Televize Fonka, v období od 11.
května 2011 od 00.00 hodin do 14. května do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s usnesením předsedkyně, kterým bylo upraveno usnesení o
zahájení správního řízení sp. zn. 2011/581/had/Sow, dle kterého je společnost
SowuloPerth s. r. o., IČ: 289 87 543, sídlem: Lumiérů 431/7, 152 00 Praha 5, nadále v
postavení zpracovatele reklamy na produkt Smoklin, označené pro správní účely jako
mutace 2, která byla odvysílána v premiéře dne 7. 2. 2011 od 7:38:40 hodin na
programu Nova.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2011, č.j.
8 A 127/2011, kterým zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 22. 3. 2011, č.j.
LOJ/1086/2011, sp. zn.: 2010/1096/LOJ/CET, jímţ Rada provozovateli CET 21 spol. s r.
o. udělila sankci ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, odvysíláním obchodního sdělení Lidé a
Země, časopis (označení sponzora, mutace 16), které svým obsahem bylo reklamou,
jeţ nebyla ve vysílání řádně oddělena a jako reklama nebyla rozeznatelná.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 13. září 2011, č.j. 8 A 127/2011, kterým zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne
22. 3. 2011, č.j. LOJ/1086/2011, sp. zn.: 2010/1096/LOJ/CET, jímţ Rada provozovateli
CET 21 spol., s r. o. udělila sankci ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 49
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, odvysíláním obchodního
sdělení Lidé a Země, časopis (označení sponzora, mutace 16), které svým obsahem
bylo reklamou, jeţ nebyla ve vysílání řádně oddělena a jako reklama nebyla
rozeznatelná.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 9 Ca 44/2008 ze dne 20.
10. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, č.j. had/2784/08 ze dne 12. 3. 2008,
jímţ byla uloţena pokuta Stanice O, a. s., se sídlem Praha 5, Vrchlického 439/29, IČ:
265 09 911, ve výši 50 000,- Kč, neboť se jako šiřitel dopustil porušení § 6 zákona č.
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40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy CB SERVIS CENTRUM České
Budějovice dne 1. 8. 2007 v 16:21:09 hodin na programu O ("Óčko").
- Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a
podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vydala dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila se
šiřitelem reklamy, Stanice O, a. s., se sídlem Praha 5, Vrchlického 439/29, IČ: 265 09
911, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 6 zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se měl dopustit odvysíláním reklamy CB SERVIS CENTRUM České Budějovice
dne 1. 8. 2007 v 16:21:09 hodin na programu O ("Óčko"), neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze 9 Ca 43/2009 ze dne 7.
9. 2011, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti STOCK Plzeň - Boţkov s. r. o. se
sídlem Plzeň – Boţkov, Palírenská 641/2, IČ 27904636, proti rozhodnutí Rady ze dne
16.12.2008, č.j. had/8358/08, jímţ byla uloţena pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení
§ 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., který ukládá povinnost, aby reklama na alkoholické
nápoje nebyla zaměřena na osoby mladší 18 let a aby nezobrazovala osoby vyhlíţející
mladší 18 let a rovněţ aby nevyuţívala prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší
18 let oslovují. K porušení zákonného ustanovení došlo odvysíláním reklamy na produkt
STOCK, produkt Fernet 8000 (mutace 1), která byla premiérově odvysílána dne 8. 3.
2008 v 18:38:17 hodin na programu Prima televize.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 9 Ca 44/2009 ze dne 7. 9.
2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1091/had/STO, č.j.
had/8359/08 ze dne 16. 12. 2008, jímţ byla uloţena pokuta zadavateli reklamy STOCK
Plzeň - Boţkov s. r. o. se sídlem Plzeň – Boţkov, Palírenská 641/2, IČ 27904636 ve
výši 500 000,- Kč, neboť se dopustil porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt STOCK, produkt Fernet 8000 (mutace 2)
premiérově dne 8.3.2008 v 19:28:56 hodin na programu Prima televize.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
9 Ca 44/2009 ze dne 7. 9. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2008/1091/had/STO, č.j. had/8359/08 ze dne 16. 12. 2008, jímţ byla uloţena pokuta
zadavateli reklamy STOCK Plzeň - Boţkov s. r. o. se sídlem Plzeň – Boţkov, Palírenská
641/2, IČ 27904636 ve výši 500 000,- Kč.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2011, č.j.
5 A 81/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2009,
č.j. LOJ/5/2010, sp. zn.: 2009/1212/LOJ/ČTV, jímţ byla provozovateli Česká televize
udělena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním reklamy FORTUNA (sponzor pořadu, mutace 95) dne 4.
srpna 2009 v 20:39:52 hod. na programu ČT4 Sport, která ve vysílání nebyla řádně
oddělena a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 1. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize,
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II, Kavčí Hory, Praha 4, PSČ: 140 70, správní
řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním reklamy FORTUNA (sponzor pořadu, mutace 95) dne 4.
srpna 2009 v 20:39:52 hod. na programu ČT4 Sport, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno a tím odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. září 2011,
č.j.: 7 As 2/2010 - 126, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.
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června 2009, č.j. 10 Ca 312/2008, jímţ byla zamítnuta ţaloba České televize proti
rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2008, č.j. sot/6364/08 o uloţení pokuty v celkové
výši 200 000,- Kč za odvysílání záběrů chlapce z Kuřimi v pořadu Události dne
10.1.2008 od 19:00 hodin a pořadu 168 hodin dne 13.1.2008 na programu ČT1.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, SAT Plus, s. r. o., IČ: 26058952, se
sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení §
49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 12. května
2010 od 19:29:58 hodin odvysílal na programu UPC EXPRESS pořad MYSTIKON, jenţ
obsahoval úseky, ve kterých zejména písemně, prostřednictvím grafických textů v
informačním grafickém panelu v dolní části obrazovky, a dále ústy moderátorky, nabízel
sluţbu konzultace s astroloţkou, numeroloţkou nebo kartářem pomocí centrální
zpoplatněné telefonní linky dostupné i mimo dobu vysílání pořadu. Tyto úseky měly
charakter reklamy, která nebyla snadno rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově,
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních
částí vysílání.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, SAT Plus, s. r. o., IČ: 26058952, se
sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení §
50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání
programu UPC EXPRESS dne 12. května 2011 v časovém úseku 15:00–16:00 hodin
odvysílal 1112 sekund reklamy a teleshoppingu.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele, SAT Plus, s. r. o., IČ: 26058952, se
sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, na uloţené upozornění na porušení ustanovení §
50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání
programu UPC EXPRESS dne 12. května 2011 v časovém úseku 21:00 – 22:00 hodin
odvysílal 810 sekund reklamy a teleshoppingu.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele, SAT Plus, s. r. o., IČ: 26058952, se
sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, na uloţené upozornění na porušení ustanovení §
32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 12. května
2011 neposkytoval divákům programu UPC EXPRESS snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání, a to ani na svých webových stránkách.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Kabelová televize Jeseník spol. s r. o. se
sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, IČO: 47683163 k upozornění na porušení § 32
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 17. srpna 2011
neposkytoval divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání.
- Rada se seznámila s vyjádřením společnosti BURDA Praha, spol. s r. o., IČ: 152 73
598 sídlem Přemyslovská 2845/43 Praha 3 ve věci podání vysvětlení dle § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu televizní reklamy Bismarck, odvysílané
dne 23. srpna 2011 v 12:57 hodin na programu Nova.
- Rada vyzývá v souladu s § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., společnost CET 21
spol. s r. o., jakoţto šiřitele televizní reklamy Bismarck, odvysílané dne 23. srpna 2011 v
12:57 hodin na programu Nova, ke sdělení objednatele předmětné reklamy.
- Rada se seznámila s výsledky monitoringu obchodních sdělení ve vysílání programu
ČT1 dne 24. a 25. října 2011.
- Rada se seznámila s výsledky studie Evropské komise k implementaci a plnění
článků 16, 17 a 13 AVMS direktivy.
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AVMSnV
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Romea, o. s., IČ: 26613573, sídlem Praha 10, Nad Primaskou 38, PSČ
11800, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání pod názvem Romea TV dostupné na internetové stránce
www.romeatv.cz nesplnil povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) citovaného
zákona, který poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ukládá
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, jimiţ jsou název nebo jméno a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo
bydliště v případě fyzické osoby. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů
ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Romea, o. s., IČ: 26613573, sídlem Praha 10, Nad Primaskou 38, PSČ
11800, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání pod názvem Romea TV dostupné na internetové stránce
www.romeatv.cz nesplnil povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) citovaného
zákona, který poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ukládá
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům, které umoţňují
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem audiovizuální mediální
sluţby na vyţádání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu,
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty. Rada stanovuje poskytovateli
lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele Romea, o. s., IČ: 26613573, sídlem Praha 10, Nad Primaskou 38, PSČ
11800, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální
mediální sluţby na vyţádání pod názvem Romea TV dostupné na internetové stránce
www.romeatv.cz nesplnil povinnost danou ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) citovaného
zákona, který poskytovatelům audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ukládá
umoţnit příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada.
Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s druhou zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání prostřednictvím screeningu s návrhy dalšího postupu za období září 2011,
která pokrývala tyto sluţby těchto poskytovatelů: Videozóna/T-Mobile CZ a. s.,
nova.cz/CET 21 s. r. o., Internetová televize/Futura a. s., Vaření.cz/MITON CZ.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele FUTURA, a. s., IČ 16192893, sídlem Praha 1, Politických vězňů 9, PSČ
110 00, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ jím
poskytovaná sluţba Internetová televize umístěná na internetové adrese www.halotv.cz
neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o poskytovateli
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, jimiţ jsou název nebo jméno a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě
fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněţ adresa podniku nebo organizační sloţky na
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území České republiky, byli-li zřízeny. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30
dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele FUTURA, a. s., IČ 16192893, sídlem Praha 1, Politických vězňů 9, PSČ
110 00, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., jelikoţ jím
poskytovaná sluţba Internetová televize umístěná na internetové adrese www.halotv.cz
neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, ţe orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele MITON CZ, s. r. o., IČ 25417967, sídlem Jablonec nad Nisou, Soukenná
1, PSČ 46601, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.,
jelikoţ jím poskytovaná sluţba Vaření.cz umístěná na internetové adrese www.vareni.cz
neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o poskytovateli
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, jimiţ jsou název nebo jméno a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě
fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněţ adresa podniku nebo organizační sloţky na
území České republiky, byli-li zřízeny. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30
dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozornila
poskytovatele MITON CZ, s. r. o., IČ 25417967, sídlem Jablonec nad Nisou, Soukenná
1, PSČ 46601, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
jelikoţ jím poskytovaná sluţba Vaření.cz umístěná na internetové adrese www.vareni.cz
neobsahuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, ţe orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
- Rada nezapsala SebiCom, s. r. o./www.stavebniserver.com jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.
- Rada se seznámila s reakcí poskytovatele sluţby, společnosti Československá
filmová společnost, s. r. o., IČ: 271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí
831/21, PSČ 113 60, k uloţenému upozornění na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 132/2010, o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.

V Praze dne 2. 11. 2011
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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