Tisková zpráva z 21. zasedání, konaného dne 2. 11. 2010
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

- schválila program ve znění projednaných změn
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala dne 2. listopadu 2010
v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 3 písm. d) 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 § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí:
Rada ukládá provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ: 61466786, sídlem
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ:170 00, pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Sejmi Eso, který obsahoval násilné scény (scény, v nichţ jsou
divákům představováni: nájemný vrah Pasqual Acosta - klipově natočené záběry z jím
prováděného mučení, kdy je slyšet zoufalý křik mučeného, záběr části obličeje plného
krve, utrpení a v další scéně je nahé muţské tělo opalováno plamenometem; bratři
Tremorové jako nájemní neonacističtí zabijáci, kteří při vystřílení podniku zabili sedm a
zranili 28 osob; Laszlo Soot při střelbě ze samopalů do skupiny lidí; dále scéna, ve které
dojde k postřílení skupiny kolem Jacka Dupreea bratry Tremory; scéna vraţdění
Pasquala Acosta bodákem; scéna, kdy Laszlo převlečený za člena Israelovy ochranky,
zastřelí "kolegu" - muţ ztuhne a s chrčením se začne potácet, pak se pomalu otočí a
další střelba jej smete; scéna zachycující přestřelku ve výtahu mezi agentem FBI a
Pasqualem Acostou; scéna zobrazující bitku tří bratrů neonacistů, při které dochází k
masakru řetězovou pilou, rozsáhlému stříkání krve) způsobilé svou brutalitou a
nedostatkem morálního poučení (z pořadu nijak nevyplývá, ţe zlo dojde potrestání),
ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Ohroţení spočívá zejména v
moţném posilování stávajících kognitivních a behaviorálních struktur u dětí s jiţ
existující dispozicí k agresi a naproti tomu u citlivých a úzkostných jedinců můţe dojít ke
znecitlivění vůči násilí, vzniku úzkostného pohledu na svět, ke zvýšení tolerance k násilí
či bagatelizaci následků agrese, či se u dětí můţe objevit psychický otřes například ve
formě poruch spánku (ţivé sny). Pořad Sejmi eso byl odvysílán dne 7. února 2010 od
21:40 hodin na programu CINEMAX a provozovatel se jeho odvysíláním dopustil
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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 2010388. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost 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. 371119223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010388. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- zahájila se společností Danone a. s., IČ: 45272972, sídlem: Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 5d odst. 1 zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, kterého
se mohl dopustit jako zadavatel reklamy na produkt Actimel, mutace 111, odvysílané v
premiéře dne 8. července 2010 od 13:00:01 hodin na programu Nova Cinema a dále ve
132 reprízách /dle přiloţeného seznamu/ do 31. července 2010 na programech Nova
Cinema, Nova a Prima televize, neboť tato reklama obsahuje zdravotní tvrzení v
moţném rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
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- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o., sídlem Kříţeneckého náměstí 1087/5,
Praha 5, 152 00 Česká republika, IČ: 45800456, na porušení § 53 odst. 5 zákona
č.231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe bezprostředně před zahájením hlavní
večerní zpravodajské relace Televizní noviny odvysílal oznámení o sponzorování
programu Oresi dne 3. října 2010 od 19:29 hodin na programu NOVA, čímţ porušil
povinnost nevysílat oznámení o sponzorování programu bezprostředně před začátkem
nebo po ukončení pořadu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění
- se seznámila s obsahem analýzy vysílání programu Televize Barrandov
provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s. ze dne 18. října 2010 od 0:00 do 24:00
hodin
- upozornila provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s., sídlem Kříţeneckého
náměstí 322, Praha 5, 152 00 Česká republika, IČ: 41693311, na porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 12. října 2010 od 07:00
hodin odvysílal na programu Televize Barrandov pořad EZO.TV, jeţ obsahoval úseky,
ve kterých slovně, prostřednictvím moderátora, i písemně, prostřednictvím grafických
textů v informačním grafickém panelu v dolní části obrazovky, nabízel sluţbu konzultace
s věštcem 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. A stanovila lhůtu k nápravě 14 dní od doručení
upozornění
- upozornila provozovatele TOTALPRESS s. r. o., sídlem Václavské náměstí 802/56,
Praha 1 – Nové Město, 110 00 Česká republika, IČ: 27171531, na porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 16. července 2010 od
23:00 hodin odvysílal na programu PUBLIC pořad EZO.TV, jeţ obsahoval úseky, ve
kterých zejména písemně, prostřednictvím grafických textů v informačním grafickém
panelu v dolní části obrazovky, nabízel sluţbu konzultace s věštcem 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. A stanovila a stanovila lhůtu k nápravě 14 dní od doručení upozornění
- upozornila provozovatele TOTALPRESS, s. r. o., IČ 27171531, se sídlem Václavské
náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 - Nové Město na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Škola kouzel a magie Pavla Koţíška dne 8.
října 2010 od 20:45 hodin na programu Public, v jehoţ závěru došlo k neoznačené a
neoddělené přímé nabídce zboţí ze sortimentu internetového Kouzelnického obchodu,
který je součástí podnikání provozovatele Divadla kouzel, se provozovatel dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově–obrazově
oddělené od ostatních částí programu a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění
- upozornila provozovatele vysílání FTV Prima s. r. o. (sídlo: Praha 8 – Libeň, Na
Ţertvách 24/132, PSČ 18000, IČ: 48115908) na porušení povinnosti pro sponzorování
pořadů, kterého se dopustil tím, ţe dne 8. září 2010 v úsecích 23:31:43-23:32:10,
23:49:55-23:50:25 a 23:58:20-23:58:42 hodin na programu Prima televize a v úsecích
18:57:29-18:57:40, 19:18:29-19:20:27, 20:14:45-20:15:26, 20:33:45-20:34:10, 20:39:0020:39:42, 21:02:10-21:02:52, 21:08:45-21:09:10, 21:29:35-21:30:03, 21:34:48-21:35:14
a 21:56:02-21:56:28 hodin na programu Prima COOL odvysílal sponzorský vzkaz
společnosti LAGARDERE ACTIVE BROADCAST S.A. (sponzor pořadu), která je ze
sponzorství vyloučena dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť je osobou
provozující rozhlasové nebo televizní vysílání, poskytující audiovizuální mediální sluţby
na vyţádání nebo vyrábějící audiovizuální díla a stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode
dne doručení upozornění
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- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období 13.– 25. října 2010: CET 21 spol. s r. o./NOVA – Mr.GS, 18. října 2010 ve 21:25
hodin; Česká televize/ČT1 (a ČT24) – Události, čtvrtek 14. října 2010 v 19:00 hodin;
CET 21 spol. s r. o./NOVA – Talentmania, 16. října 2010 ve 20:00 hodin; FTV Prima s.
r. o. /Prima televize – Knight Rider – Legenda se vrací (13), 16. října 2010 v 9:40 hodin;
FTV Prima s. r. o. /Prima televize – Na noţe!, 5. října 2010 ve 21:20 hodin a cyklus
celkově; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Román pro ţeny, 15. října 2010 ve 20:00 hodin;
Barrandov Televizní Studio a. s./Televize Barrandov – Šance na přeţití (8), 21. října
2010 ve 20:05 hodin; Různí provozovatelé/různé programy – reklamní spot KINDER,
produkt Maxi King s mlékem oříšky karamelem, mut12, premiéra 15. září 2010 v
11:51:41 hodin na programu Prima Cool; Různí provozovatelé/různé programy –
skupina dopisů k nedělnímu rannímu vysílání pro děti; Česká televize/ČT1 – obecněji k
pásmu Hřiště 7, neděle v 7:30 hodin, a k jazykové stránce televizního vysílání vůbec;
Česká televize/ČT1 – obecně k seriálu Malá farma, premiéry v sobotu cca ve 13:00
hodin na programu ČT1
- se seznámila se správními řízeními zahájenými předsedkyní Rady ve vlastní
kompetenci sp.zn. 2010/1200/RUD/STO s provozovatelem Stanice O, a. s., IČ: 265 09
911, se sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 pro moţné porušení ustanovení §
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 4.
července 2010 ve 13:19:14 hodin na programu O zařadil do vysílání teleshoppingový
spot www.ockomobil.cz (mutace 97), který byl dále 70x reprízován (seznam repríz
přiloţen) a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako
„reklama“; 2010/1205/RUD/STO s provozovatelem Stanice O, a. s., IČ: 265 09 911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 pro moţné porušení ustanovení § 49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 8. července 2010
v 10:21:58 hodin na programu O zařadil do vysílání teleshoppingový spot
www.ockomobil.cz (mutace 98), který byl dále 66x reprízován (seznam repríz přiloţen)
a který nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“
- vydala opravné rozhodnutí ve věci spis. zn. 2010/910/RUD/MTV, kde v rozhodnutí
Rady ze dne 5. října 2010 č.j. RUD/3528/2010 byl nesprávně uţit název programu
"Nickelodeon Polska" namísto správného názvu programu "Nickelodeon". Rozhodnutí
tudíţ zní: udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438,
se sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr.
Antonínem Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se
změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu
Nickelodeon, udělené pod spis. zn. 2009/948/sve/MTV dne 22. září 2009, v souladu s §
21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele
doručené Radě dne 21.7.2010 pod č.j. 5917/2010 ve znění změn doručených Radě dne
15. září 2010 pod č.j. 7858/2010, spočívající ve sníţení podílu animovaných filmů ve
vysílání, ve změně časového rozsahu vysílání a v úpravě znění Dalších programových
podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. listopadu 2010 toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli, Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení čl. IV, bodu 12 zákona č.
304/2007 Sb., ve spojení se zákonem č. 231/2001 Sb., neboť dne 30. září 2010 na
programu ČT 4 Sport překročil denní limit reklamy, který na programu ČT1 nesmí
přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času, na ostatních programech (tedy na
programech ČT2, ČT24 a ČT4 Sport) nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času,
coţ představuje denní limit reklamy 432 sekund, o 43 sekund, neboť v 7 reklamních
blocích bylo celkem odvysíláno 475 sekund reklamy. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u

3

České národní banky, variabilní symbol 20101153. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost 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. 371119223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 20101153. Náhrada
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.),
rozhodla dne 2. listopadu 2010 takto: Rada ukládá společnosti HERB - PHARMA Czech
s. r. o., IČ: 27238890, se sídlem Praha 4, Hodkovičky, V Mokřinách 505/1 pokutu ve
výši 10 000,- Kč(slovy:) za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č.
40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 a dále pak § 8a odst.2 písm.g) a podle § 8a odst. 6
písm. b) téhoţ zákona, neboť zadáním obchodního sdělení Citrovital (mutace 1),
premiérově vysílaného dne 20. října 2009 v 17:30:32 hodin na programu Prima televize
se dopustila porušení povinnosti, aby reklama, respektive sponzorský vzkaz,
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 201070.
V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
ukládá účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve
výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní
symbol 201070. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.),
rozhodla dne 2. listopadu 2010 takto: Rada ukládá společnosti Art & Media production
s. r. o., IČ: 25829548 se sídlem Opava 1, Mlýnská 18 pokutu ve výši 10 000,- Kč
(slovy:) za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve
spojení s § 1 odst. 8 a dále pak § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhoţ
zákona, neboť zpracováním obchodního sdělení Citrovital (mutace 1), premiérově
vysílaného dne 20. října 2009 v 17:30:32 hodin na programu Prima televize se dopustila
porušení povinnosti, aby reklama, respektive sponzorský vzkaz, obsahovala zřetelný
text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2010397. V souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši
1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2010397 Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
- zastavila s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Na
Strţi 65/1702,140 62 Praha 4, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost uchovávat
záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
poskytnout je Radě, kterého se měl dopustit tím, ţe neposkytl záznam programu
Nickelodeon ze dne 12. března 2010 z časového úseku od 15:00 do 22:00 hodin, neboť
se porušení zákona neprokázalo, a tím důvod řízení odpadl
- zastavila s provozovatelem MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 28970438, se sídlem Na
Strţi 65/1702,140 62 Praha 4, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost uchovávat
záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a
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poskytnout je Radě, kterého se měl dopustit tím, ţe neposkytl záznam programu VH1
Polska ze dne 12. března 2010 z časového úseku od 15:00 do 22:00 hodin, neboť se
porušení zákona neprokázalo, a tím důvod řízení odpadl
- zastavila se společností GlaxoSmithKline, s. r. o., IČ: 48114057, se sídlem Na
Pankráci 17/1685, Praha 4 správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení § 2
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., spočívající v zadání odvysílané reklamy na produkt
Parodontax 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu Prima televize, která obsahuje
prvky vyuţívající motivu strachu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl
důvod pro vedení správního řízení
- zastavila se společností GlaxoSmithKline, s. r. o., IČ: 48114057, se sídlem Na
Pankráci 17/1685, Praha 4, správní řízení vedené z moci úřední pro moţné porušení §
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., spočívající v zadání odvysílané reklamy na
produkt Parodontax 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu Prima televize, která
mohla být nekalou obchodní praktikou, jelikoţ přisuzovala kosmetickému přípravku
schopnost předcházet krvácení dásní, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila se společností Grey London, sídlem: The Johnson Building, 77 Hatton
Garden, Londýn, Velká Británie správní řízení vedené z moci úřední pro moţné
porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., spočívající ve zpracování odvysílané
reklamy na produkt Parodontax 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu Prima
televize, která obsahuje prvky vyuţívající motivu strachu, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila se společností Grey London, sídlem: The Johnson Building, 77 Hatton
Garden, Londýn, Velká Británie správní řízení vedené z moci úřední pro moţné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., spočívající ve zpracování
odvysílané reklamy na produkt Parodontax dne 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na
programu Prima televize, která mohla být nekalou obchodní praktikou, jelikoţ
přisuzovala kosmetickému přípravku schopnost předcházet krvácení dásní, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila s provozovatelem LOCAL TV PLUS, s. r. o., IČ: 48394866, se sídlem
Poţárnická 140, Klimkovice, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít neoznačením odvysílaného pořadu
Magazín plus s komerční prezentací společnosti Video Relax ve dnech 19. – 21. května
2010 (DVD 1 – na záznamu vysílací smyčky ve 23:08 minut) a ve dnech 22. – 28.
května 2010 (DVD 3 – na záznamu vysílací smyčky ve 13:19 a 20:39 minut) v rámci
vysílání programů LOCAL TV PLUS a LOCAL TV Brušperk jako sponzorovaného,
neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního
řízení
- vzala zpět kasační stíţnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
20. 9. 2010, č. j. 5 Ca 142/2009-42-45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17.
6. 2009, sp. zn. 2008/454/vos/FTV, o uloţení pokuty ve výši 100.000,- Kč provozovateli
FTV Prima, spol. s r. o., za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 15. 2. 2008 od15:45 hodin na programu Prima
televize
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2010 č.j. 5 Ca
143/2009 - 33, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 12. května 2009, sp. zn.
2008/869/FOL/FTV, č.j. fol/4240/09, kterým uloţila provozovateli FTV Prima spol. s r. o.
pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. neboť
označením sponzora Radio Kiss, sponzor pořadu, mutace 28, odvysílaným dne 26.
února 2008 v 21:19:36 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor
- zastavila s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o., se sídlem Na Ţertvách 24/132,
180 00, Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení § 53 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., neboť v označení sponzora Radio Kiss, sponzor pořadu, mutace 28,
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odvysílaném v premiéře dne 26. února 2008 v 21:19:36 hodin na programu Prima
televize nebyl identifikován sponzor, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
upozornění dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
- upozornila provozovatele FTV Prima spol. s r. o., se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180
00, Praha 8, na porušení porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
označení sponzora Radio Kiss, sponzor pořadu, mutace 28, odvysílaném v premiéře
dne 26. února 2008 v 21:19:36 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován
sponzor a stanovila lhůtu k nápravě 10 dní od doručení tohoto upozornění
- zastavila správní řízení vedené s provozovateli převzatého vysílání KABELOVÁ
TELEVIZE Přerov, a. s., IČ 47672099, se sídlem v Přerově-město, U Bečvy 2883,
KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., IČ 48150029, se sídlem v Praze 10, Ruská 8,
ELSAT, spol. s r. o., IČ 13497766, se sídlem v Českých Budějovicích, Bezdrevská
1082/9, TETA s. r. o., IČ 47785781, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, TKW
s. r. o., IČ 25519051, se sídlem v Brně, Štefáčkova 5, T-Systems Czech Republic a. s.,
IČ 61059382, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19, SATT a. s., IČ 60749105,
se sídlem ve Ţďáru nad Sázavou, Okruţní 11, CORSAT s. r. o., IČ 25847112, se sídlem
v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, Kabelová televize Třinec, spol. s r. o., IČ 48394980,
se sídlem v Třinci, nám. Svobody 526, Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., IČ
60318988, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, Kabelová televize Klášterec nad
Ohří spol. s r. o., IČ: 60277891, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Polní 683,
J.D.Production, s. r. o., IČ 25592939, se sídlem v Uherském Hradišti, Mariánské
náměstí 46, BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016, se sídlem v Praze 4, Zelený pruh
95/97, 4M Roţnov, spol. s r. o., IČ 45195579, se sídlem v Roţnově pod Radhoštěm,
Videčská 473 a IMPERIUM TV s. r. o., IČ 26387000, se sídlem v Karlových Varech,
Studentská 78 vedené pro moţné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., ke kterému mělo dojít dne 28. srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin
šířením programu Hustler TV obsahujícího vyobrazení hrubého sexuálního násilí
(manţel „trestá" nevěrnou ţenu. Trest na nahé ţeně zavřené ve visící kleci vykonává
banda násilníků, kteří se přitom jednají velmi hrubě a násilnicky, jak verbálně, tak
nonverbálně. Násilím nutí ţenu k jejich orálnímu uspokojování, drţí ţeninu hlavu za
vlasy a tlačí její ústa ke ztopořeným penisům. Nejčastějšími slovními vulgaritami jsou
různé obměny výrazu „fuck". Ţena naříká, muţ přivázaný u kůlu má u hlavy přiloţenou
pistoli a musí vše sledovat. Dále ţena musí lízat jednomu násilníkovi anální otvor za
stálého vulgárního pokřikování únosců. V poslední fázi scény je ţena vyjmuta z klece a
na stole před přítelovými zraky znásilněna. Násilníci jí drţí paţe a nohy, jeden z nich s
plačící ţenou proti její vůli vykonává souloţ, další jí ztopořeným penisem bije přes
obličej), tj. pornografii a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili porušení zákazu šířit
takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními §
32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně pak § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť došlo k zániku trestnosti jiného správního
deliktu.
- upozornila provozovatele převzatého vysílání KABELOVÁ TELEVIZE Přerov, a. s., IČ
47672099, se sídlem v Přerově-město, U Bečvy 2883, KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r.
o., IČ 48150029, se sídlem v Praze 10, Ruská 8, ELSAT, spol. s r. o., IČ 13497766, se
sídlem v Českých Budějovicích, Bezdrevská 1082/9, TETA s. r. o., IČ 47785781, se
sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, TKW s. r. o., IČ 25519051, se sídlem v Brně,
Štefáčkova 5, T-Systems Czech Republic a. s., IČ 61059382, se sídlem v Praze 4, Na
Pankráci 1685/17,19, SATT a. s., IČ 60749105, se sídlem ve Ţďáru nad Sázavou,
Okruţní 11, CORSAT s. r. o., IČ 25847112, se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18,
Kabelová televize Třinec, spol. s r. o., IČ 48394980, se sídlem v Třinci, nám. Svobody
526, Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., IČ 60318988, se sídlem v Kopřivnici,
Obránců míru 988, Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r. o., IČ: 60277891, se
sídlem v Klášterci nad Ohří, Polní 683, J.D.Production, s. r. o., IČ 25592939, se sídlem
v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 46, BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016,
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se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, 4M Roţnov, spol. s r. o., IČ 45195579, se
sídlem v Roţnově pod Radhoštěm, Videčská 473 a IMPERIUM TV s. r. o., IČ
26387000, se sídlem v Karlových Varech, Studentská 78, na porušení § 32 odst. 3
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo dne 28. srpna 2008 v době od 02:07
hodin do 02:17 hodin šířením programu Hustler TV obsahujícího vyobrazení hrubého
sexuálního násilí (manţel „trestá" nevěrnou ţenu. Trest na nahé ţeně zavřené ve visící
kleci vykonává banda násilníků, kteří se přitom jednají velmi hrubě a násilnicky, jak
verbálně, tak nonverbálně. Násilím nutí ţenu k jejich orálnímu uspokojování, drţí ţeninu
hlavu za vlasy a tlačí její ústa ke ztopořeným penisům. Nejčastějšími slovními
vulgaritami jsou různé obměny výrazu „fuck". Ţena naříká, muţ přivázaný u kůlu má u
hlavy přiloţenou pistoli a musí vše sledovat. Dále ţena musí lízat jednomu násilníkovi
anální otvor za stálého vulgárního pokřikování únosců. V poslední fázi scény je ţena
vyjmuta z klece a na stole před přítelovými zraky znásilněna. Násilníci jí drţí paţe a
nohy, jeden z nich s plačící ţenou proti její vůli vykonává souloţ, další jí ztopořeným
penisem bije přes obličej), tj. pornografii a hrubé samoúčelné násilí, čímţ se dopustili
porušení zákazu šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v
rozporu s ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
konkrétně pak § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. A stanovila lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2010, č. j. 6 A
59/2010-36, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. 1. 2010, sp. zn.
2008/922/vos/ČTV, o uloţení pokuty ve výši 400 000,- Kč za porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. reportáţe o církevních
restitucích, dne 4. května 2008 od 21:50 hodin na programu ČT1 a věc byla Radě
vrácena k dalšímu řízení
- zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, sídlem Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. reportáţe o
církevních restitucích, dne 4. května 2008 od 21:50 hodin na programu ČT1, neboť
došlo k zániku trestnosti jiného správního deliktu
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2010, č. j. 7A
100/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 10. září 2008, sp. zn.
2008/941/vav/ČTV, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena pokuta 700 000,Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním obchodního sdělení Subaru, Boxer Diesel (mutace 1) dne 28. dubna 2008
v čase 19:44:25 hodin na programu ČT1 označeným účastníkem jako sponzor reklamní
znělky a v měsíci dubnu 2008 bylo celkem 6x reprízováno
- se seznámila s usnesením Ústavního soudu č.j. I. ÚS 2885/10 ze dne 14. října 2010,
kterým byla odmítnuta ústavní stíţnost Rady proti usnesení Nejvyššího správního
soudu č.j. 6 As 56/2009 ze dne 26. dubna 2010, kterým byla odmítnuta kasační stíţnost
Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 11 Ca 432/2008-50 ze dne 14.
července 2009, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/404/mac/FTV ze dne 1.
července 2008, kterým byla provozovateli vysílání FTV Prima spol. s r. o. uloţena
pokuta ve výši 100 000,-Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 odvysíláním pořadu Sběratelé kostí, dne 4. února 2008 od 15:45 hodin na
programu Prima televize
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2010 č.j. 9 A
108/2010 - 32, kterým byla zamítnuta ţaloba České televize proti správnímu rozhodnutí
Rady č.j. LOJ/148/2010, sp. zn. 2009/1242/LOJ/ČTV, jímţ byla České televizi uloţena
sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustila tím, ţe označením sponzora Sport, noviny (sponzor pořadu,
mutace 10), které obsahovalo reklamní prvky, vysílaným dne 3. září 2009 v 19:30:58
hodin na programu ČT4 Sport porušila povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping
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byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu
- vydala stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu pojmu „zřetelný text“ vyplývajícím z
poţadavků zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (§ 5a odst.
5 písm. d), § 5d odst. 4, § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.): Zřetelný text má být
proveden takovým způsobem, aby byl divákem nejen zaznamenatelný, ale aby divák
měl současně i dostatečnou dobu k jeho přečtení, tzn. ţe doba uvedení textu by měla
být úměrná délce celého vloţeného textu a nebyla kratší neţ doba nezbytně nutná pro
hlasité přečtení textu. Je-li kromě povinného textu do reklamy vloţen i další text dle
úvahy tvůrce reklamy, pak musí být divákovi poskytnut takový čas, který umoţní
přečtení celého vloţeného textu. Podstatným kritériem pro vyhodnocení zřetelnosti je
dostatečná velikost písma, umoţňující čitelnost textu ze standardní vzdálenosti od
obrazovky, barva písma s ohledem k barvě podkladu, tzn. aby písmo nesplývalo s
podkladem, a typ písma, tzn. aby pouţitý font nebyl obtíţně rozluštitelný. Zřetelnost
textu by neměla být narušována odváděním pozornosti diváka od předmětného textu,
zejména rušivými dynamickými podkresy, či nadbytečnými obrazovými či zvukovými
efekty. Text by neměl být uváděn svisle podél prezentovaného výrobku. Vzhledem k
faktu, ţe poţadavek na zřetelnost je poţadován v souvislosti s reklamou na doplňky
stravy a volně prodejná humánní léčiva, tak za nesplnění podmínky zřetelnosti textu je
povaţována situace, je-li text uveden pouze na balení přípravku. Text musí být výlučně
v českém jazyce.
- se seznámila s návrhem Asociace televizních organizací na odloţení účinnosti
zákonného ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., týkajícího se povinnosti
provozovatelů ve vztahu k divákům se zrakovým postiţením
- se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize na upozornění na porušení
zákona, sp. zn. 2010/1063-1067/DRD/ČTV, jimiţ byl provozovatel Radou upozorněn na
porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadů Studio MS,
které obsahovaly přenosy fotbalových utkání z fotbalového mistrovství světa, ve dnech
15., 16., 17. a 19. června 2010 na programech ČT2 a ČT4 Sport se dopustil porušení
povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být ţádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo
k takovému označení po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu
- podle ustanovení § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele vysílání 11 TV production, s. r. o., IČ: 26459981, se sídlem Tererova
2135/17, Praha 4, PSČ 14900, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
provozování vysílání programu TV Praha 11 prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, aniţ je k tomu oprávněn, čehoţ se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu o licenci k
provozování vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 25
zákona č. 231/2001 Sb. a současně na porušení zákona č. 132/2010 Sb., spočívající v
porušení povinnosti ukončit vysílání po marném uplynutí lhůty dle přechodných
ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.; provozovateli vysílání stanovila lhůtu k
nápravě 20 dnů ode dne doručení tohoto upozornění, která spočívá v povinnosti ukončit
šířené vysílání programu TV Praha 11 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
- podle ustanovení § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila
provozovatele vysílání AIDEM a. s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno,
PSČ 61500, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v provozování vysílání
programu Brněnská televize prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniţ je k
tomu oprávněn, čehoţ se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu o licenci k provozování
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 25 zákona č.
231/2001 Sb. a současně na porušení zákona č. 132/2010 Sb., spočívající v porušení
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povinnosti ukončit vysílání po marném uplynutí lhůty dle přechodných ustanovení § 21
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.; provozovateli vysílání stanovila lhůtu k nápravě 20 dnů
ode dne doručení tohoto upozornění, která spočívá v povinnosti ukončit šířené vysílání
programu Brněnská televize prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
zapsala změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání,
spočívající ve změně poskytovatele sluţby HKHIT, umístěné na adrese www.hkhit.org,
ze společnosti TV PROXIMA s. r. o. na Statutární město Hradec Králové
- udělila provozovateli NONSTOP, s. r. o. IČ: 49447530 souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Břeclav I 99,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16E5319 / 48N4520 podle § 20 odst. 4
a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO KROKODÝL
(licence Ru/10/99)
- udělila provozovateli RADIO MORAVA s. r. o. IČ: 64086721 souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Třinec Osůvky 106,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18E3955 /
49N4114, na Třinec Osůvky, souřadnice WGS 84: 18E4030 / 49N4009, podle § 20 odst.
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Kiss Morava (číslo
licence Ru/117/01)
- udělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Moravská
Třebová 88,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16E4029 / 49N4527 podle § 20 odst.
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Haná (licence
Ru/101/01)
- neudělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. IČ: 45270881 (licence Ru/91/99)
souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtů Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 94,6 MHz alt. 97,4
MHZ / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
- shledala, ţe provozovatel První rozhlasová s. r. o. odvysílal program Oldies rádio v
kontrolovaném dnu 7. září 2010 v čase od 00:00 do 24:00 hodin v souladu s licenčními
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb
- se seznámila s podněty posluchačů, které se týkaly pořadu "Sexy ţivot" a moţného
ohroţování fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých jeho
odvysíláním v době od 06:00 do 22.00 hodin, s podnětem posluchače týkajícím se
reklamy společnosti AAA AUTO a. s, kterou posluchač označil za klamavou obchodní
praktiku, s podnětem posluchače týkajícím se písničky Anděl, vysílané na programu
Evropa 2, s reakcí Klubu přátel Šestky na upozornění vydané Českému rozhlasu za
odvysílání pořadu Názory a argumenty ze dne 14. dubna 2010, konkrétně příspěvku
Rudolfa Kučery na téma „Jaká má být míra tolerance pro netoleranci?“
- upozornila provozovatele Frekvence 1, a. s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova
4/1872, 120 00, Praha 2, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu "Sexy ţivot", dne 5.10.2010 od 10:30 hodin na programu Frekvence
1, s tématem „Jak nejlépe laskat muţe“ který obsahoval závadné příspěvky („Moje
přítelkyně mi při orálním sexu laská jazýčkem i anál a dráţdí jej nagelovaným prstíkem“
(čas 10:49). „Mého přítele vzrušuje cucání koulí a kouření penisa.“ (čas 11:39:25).
Pořad dále poukazuje na další praktiky jako dráţdění bradavkami, hlazení po chlupatém
zadečku, laskání análku a dráţdění prostaty prstíkem) porušil povinnost nezařazovat
v době od 06:00 do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
- se seznámila s reakcí společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., která je nástupnickou
společností CITY MULTIMEDIA s. r. o., na upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., sp.zn: 2010/678/mis/CIT, č.j. FOL/7213/2010, ze dne 3. 8.
2010, kterého se dopustil odvysíláním reklamy politických stran - se seznámila s reakcí
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společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., jako nástupnické společnosti EN-DAXI, s. r. o., na
upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,sp. zn.:
2010/620/mis/END, č.j. FOL/2366/2010, ze dne 13. 7. 2010, kterého se dopustil
odvysíláním reklamy politických stran
- se seznámila s reakcí posluchače na upozornění na porušení zákona spočívající v
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/20001, kterého se Český rozhlas dopustil
odvysíláním pořadu Názory a argumenty dne 14. dubna 2010 v čase 18:10 (konkrétně
příspěvek Rudolfa Kučery na téma „Jaká má být míra tolerance pro netoleranci?“) na
programu Český rozhlas 6 a tím porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j.: 9A 64/2010 – 27 ze dne
15.září 2010, kterým byla zamítnuta ţaloba Českého rozhlasu proti rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání ze dne 16.2.2010, sp.zn.: 2009/1219/VAL/Čes,
č.j.:VAL/879/2010, kterým byla provozovateli uloţena pokuta ve výši 25 000,- Kč za
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zák. č. 231/2001Sb., neboť dne 23. září 2009 v čase
06:45 hodin na programu Český rozhlas 2 - Praha v pořadu Dobré jitro odvysílal skrytou
reklamu na internetovou lékárnu www.lekarna-drmario.cz
- vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o. podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve věci rozhodnutí o doplnění licence, č.j. zem/6798/09, spis. zn.:
2009/943/zem/MTV, o výčet států a hlavní jazyk televizního vysílání, opravné
rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí v části výčtu států na: „Polsko
(vysílání je směřováno a určeno pouze pro Polsko) a dále státy v dosahu druţice (ne
vţdy na celém území těchto států): Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko,
Rusko, Nizozemí, Turecko, Švédsko, Belgie, Švýcarsko, Norsko, Rakousko, Řecko,
Dánsko, Irsko, Finsko, Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko,
Slovensko, Chorvatsko, Lucembursko, Slovinsko, Bělorusko, Srbsko, Černá Hora,
Bulharsko, Litva, Ázerbajdţán, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Island, Bosna a Hercegovina,
Albánie, Gruzie, Arménie, Makedonie, Malta, Moldávie, Kazachstán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Írán, Saudská Arábie, Irák, Sýrie, Jordánsko, Egypt“
- upozornila provozovatele SATT a. s., IČ 60749105, dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe nepoţádal Radu předem o souhlas se změnou základního kapitálu,
vkladu společníků, výše jejich obchodních podílů a stanov (Ru/231/02), na porušení §
29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu
předem o souhlas se změnou vkladu společníků a výše jejich obchodních podílů a § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny základního kapitálu a stanov ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a stanovila lhůtu k nápravě a to 15
dnů ode dne doručení upozornění (Rg/10/96)
- se seznámila s oznámením a doloţením dokladů provozovatele Nej TV Broadcasting
s. r. o., IČ 48394980 (licence č.j. Ru/229/02 a sve/2490/2010, spis. zn.:
2010/399/sve/KTŘ, a registrace č.j. Rgp/26/97) a oznámením o sloučení provozovatelů
dle § 58 zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu podání ze dne 30. září 2010, č.j. 8342, ve
znění doplnění ze dne 18. října 2010, č.j. 8796
- upozornila provozovatele Nej TV Broadcasting s. r. o., IČ 48394980 (licence č.j.
Ru/229/02 a sve/2490/2010, spis. zn.: 2010/399/sve/KTŘ, a registrace č.j. Rgp/26/97),
podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě oznámil změnu v osobách
statutárního orgánu – jednatele a plné adresy sídla společnosti, po lhůtě stanovené
zákonem a stanovila mu lhůtu k nápravě, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění
- upozornila provozovatele BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016, registrace č.j.
Fia/2916/08, spis.zn.: 2008/265/FIA/BKS, podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe Radě oznámil
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změnu v osobách statutárního orgánu – představenstva a dozorčí rady po lhůtě
stanovené zákonem a stanovila mu lhůtu k nápravě, a to do 30 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění
- se seznámila s oznámením provozovatele BKS Capital Partners a. s., IČ 27574016,
registrace č.j. Fia/2916/08, spis.zn.: 2008/265/FIA/BKS, o sloučení provozovatelů dle §
58 zákona č. 231/2001 Sb. a oznámením realizace Radou schválených změn, v
rozsahu podání ze dne 30. září 2010, č.j. 8350, ve znění doplnění ze dne 18. října 2010,
č.j. 8799
- zahájila s provozovatelem RIO Media a. s., IČ: 28216733, se sídlem Praha 9, Libeň,
Kovanecká 30/2124, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 54 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v porušení povinnosti vyhradit na ţádost obce
zdarma jeden kanál pro bezplatný místní informační systém

V Praze dne 4. 11. 2010
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830

11

