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Tisková zpráva z 22. zasedání, konaného dne 29. 11. 2011  

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 22. zasedání 
projednala 55 bodů programu. Dále se seznámila s  29 stíţnostmi diváků a 
posluchačů, na základě nichţ vydala jedno upozornění na porušení zákona. 
Rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada na svém 22. zasedání uloţila jednu 
pokutu, a to ve výši 200 000,- Kč zpracovateli reklamy Smoklin, společnosti 
SowuloPerth s. r. o, neboť v uvedené reklamě je odkaz na preventivní účinky doplňku 
stravy Smoklin na choroby vyplývající z negativního vlivu kouření („Revoluční 
preparát vyvinutý přímo tak, aby napomáhal proti negativním vlivům kouření na lidský 
organismus“ „Můţete se stát obětí svých vlastních vin nebo zkusit Smoklin“). V 
reklamě je dán důraz na prodej přípravku v lékárnách. Tato okolnost jednoznačně 
vyvolává u spotřebitele dojem spojení přípravku s léčivy, které jsou v lékárnách 
primárně zastoupeny. Navíc je reklama umocněna znázorněním kašlajícího muţe na 
nemocničním lůţku, coţ v kontextu s tvrzením o napomáhání proti negativním vlivům 
kouření jednoznačně deklaruje prevenci před onemocněním, navíc onemocněním 
souvisejícím s hospitalizací.  
 
Rada se seznámila s výsledky hodnocení kampaně RRTV „Vaše dítě, vaše televize, 
vaše zodpovědnost“. Mediální kampaň, jejímţ cílem bylo oslovit rodiče, aby se 
zamysleli nad tím, kolik času jejich děti tráví před televizní obrazovkou a zda nejsou 
konzumenty obsahů, které na ně mohou mít negativní dopad, probíhala za podpory 
všech celoplošných provozovatelů televizního vysílání od 1. září 2011. Nyní se Rada 
seznámila s výslednou zprávou, která vyhodnotila, nakolik byla kampaň efektivní a 
jak byla rodiči – diváky vnímána. Závěry výzkumu prokázaly, ţe odváţná a 
provokativní kampaň splnila účel a očekávání do ní vkládaná.  Oslovila a zasáhla 
velkou část populace, přičemţ ta ji navíc hodnotila převáţně pozitivně zejména v tom 
smyslu, ţe donutila diváky více přemýšlet o tématu kampaně. Výsledná zpráva je 
přístupna na webu Rady na: 
 
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledek-tv-kampane-
rrtv.pdf 

 
Rada se seznámila s výstupem druhé části výzkumu úrovně mediální gramotnosti 
obyvatelstva ČR ve vztahu k novým komunikačním technologiím, kterou realizovalo 
Centrum pro mediální studia CEMES při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze.  Tato část výzkumu se soustředila na populaci České republiky ve věku do 
15 let a navazuje na první výzkumnou fázi zaměřenou na populaci od 15 let 
realizovanou na jaře 2011. V rámci šetření se uskutečnily řízené rozhovory se šesti 
osmičlennými skupinami dětí v ČR – po dvou skupinách tvořených předškoláky ve 
věku 5 – 6 let, ţáky prvního stupně ZŠ ve věku 8 – 10 let a ţáky druhého stupně ZŠ 
ve věku 12 – 14 let. Skupiny byly strukturovány tak, aby polovinu účastníků tvořily 
dívky a polovinu chlapci a aby bylo moţné zachytit rozdíly u dětí, které vyrůstají buď 
v prostředí malého města či vesnice, nebo velkoměsta. Teoretická východiska, popis 
výzkumu a výzkumné závěry obsahuje zpráva s názvem Stav mediální gramotnosti 
v ČR – fáze II, kterou Rada zveřejňuje na svém webu na: 
 
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-do-15.htm 

 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledek-tv-kampane-rrtv.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledek-tv-kampane-rrtv.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/vysledky-studie-do-15.htm
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Rada vyhlásila jedno licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 90,4 
MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 10. ledna 2012 do 17:00 hodin 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
 

-  Rada konstatovala, ţe provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 481 15 908, se 
sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 zanikla dnem dokončení 
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 
vysílání, tedy dnem 11. listopadu 2011 v souladu s ustanovením Čl. IV, bodu 8., písm. 
a) zákona č. 304/2007 Sb. kompenzační licence k provozování celoplošného televizního 
programu Prima COOL šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, 
vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2008/1555/KOZ/FTV, č.j.: koz/1540/09 ze dne 
17. února 2009. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada konstatovala, ţe provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00 zanikla dnem dokončení přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tedy 
dnem 11. listopadu 2011 v souladu s ustanovením Čl. IV, bodu 8., písm. a) zákona č. 
304/2007 Sb. kompenzační licence k provozování celoplošného televizního programu 
Nova Cinema šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, vydaná 
na základě rozhodnutí sp. zn.: 2008/1469/KOZ/CET, č.j.: koz/7963/08 ze dne 8. 
prosince 2008. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada konstatovala, ţe provozovateli Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 416 93 311, 
se sídlem Kříţeneckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00 zanikla dnem dokončení 
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 
vysílání, tedy dnem 11. listopadu 2011 v souladu s ustanovením Čl. IV, bodu 8., písm. 
a) zákona č. 304/2007 Sb. kompenzační licence k provozování celoplošného televizního 
programu Televize Barrandov šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 
DVB-T, vydaná na základě rozhodnutí sp. zn.: 2008/153/řeh/BAR, č.j.: mal/1753/08 ze 
dne 26. února 2008. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada konstatovala, ţe provozovateli TP Pohoda s. r. o., IČ: 268 52 683, se sídlem 
Stavební 992/1, Ostrava, Poruba, PSČ 708 00 zanikla dnem dokončení přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tedy 
dnem 11. listopadu 2011 v souladu s ustanovením Čl. IV, bodu 8., písm. a) zákona č. 
304/2007 Sb. kompenzační licence k provozování celoplošného televizního programu 
TV Pohoda šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, vydaná na 
základě rozhodnutí sp. zn.: 2011/731/zem/TPP, č.j.: zem/3103/2011 ze dne 20. září 
2011. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, 
doručeným Radě dne 10. listopadu 2011, č.j.: 8852, spočívajícím v bezprostředním 
zahájení (po zániku kompenzační licence ze zákona) celoplošného televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T programu Nova 
Cinema, a to na základě rozhodnutí sp. zn.. 2011/732/sve/CET, č.j.: sve/2665/2011 ze 
dne 23. srpna 2011. 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o stavu sporu č.j. ČTÚ-49 928/2011-606 mezi 
EBD s. r. o. proti Czech Digital Group, a. s. o uloţení povinnosti odpůrci Czech Digital 
Group, a. s. zajistit pro vysílání programu TV 7 navrhovatele EBD s. r. o. odpovídající 
technické členění vysílací sítě 3 za účelem realizace regionálního odpojovaného 
vysílání a uzavřít s navrhovatelem smlouvu na šíření programu TV 7 v takto 
regionalizované vysílací síti 3, s tím, ţe správní řízení není dosud ukončeno. 
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-  Rada registrovala provozovateli SMART Comp. a. s., IČ 25517767, sídlo Brno, Bystrc, 
Kubíčkova 115/8, PSČ 635 00 změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. 
zn. 2007/562/sve/SMA dle § 29 odst. 1 písm. b) spočívající ve změně seznamu 
akcionářů na: Marek Bukal, bytem Brno, Babičkova 28, PSČ 613 00, Pavel Vávra, 
bytem Brno, Purkyňova 35B, PSČ 612 00, Daniel Tureček, bytem Brno, Útěchovská 17, 
PSČ 644 00, dle podání č.j. 8818. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 
60193336, sídlo Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a pozemních vysílačů č.j. Rg/32/05, ze 
dne 26. července 2005, spočívající a) ve změně programové nabídky, a to v jejím 
rozšíření o televizní programy zahraniční: Animal Planet a Disney Junior; b) ve změně 
dozorčí rady na: předseda José María Álvarez-Pallete López, 1. místopředseda María 
Eva Castillo Sanz, 2. místopředseda Lubomír Vinduška, členové: Antonio Botas 
Baňuelos, Vladimír Dlouhý, Tomáš Firbach, Petr Gazda, Pavel Herštík, Maria Pilar 
López Álvarez, Dušan Stareček, Angel Vilá Boix, Enrique Medina Malo, Patricia Cobian; 
dle podání č.j. 9098. 

-  Rada se seznámila s dopisem provozovatele TV MORAVA, s. r. o., IČ: 25826841, 
doručeným dne 9. listopadu 2011, kterým provozovatel v souladu s § 32 odst. 1 písm. p) 
zákona č. 231/2001 Sb. oznamuje technické překáţky ve vysílání programu R1 
MORAVA na 27. kanále Olomouc-centrum. 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ve věci věci 
stanovení územního rozsahu vysílání dle § 2 odst. 1 písm. y bod 2 zákona č. 231/2001 
Sb. ve vztahu k ţádostem společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o. o udělení licencí 
k lokálnímu a regionálnímu zemskému digitálnímu televiznímu vysílání dle § 25 zákona 
č. 231/2001 Sb. po 11. listopadu 2011. 

-  Rada se seznámila s podnětem pana Miroslava Chýlka, ze dne 8. listopadu 2011, ve 
věci moţností získání licence pro digitální televizní vysílání v Moravskoslezském kraji a 
schválila předloţený návrh odpovědi. 

-  Rada vzala na vědomí, ţe provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. ukončil analogové 
vysílání v lokalitách Albrechtice 56. kanál, Bílovec 45. kanál, Bystřice nad Olší 44. 
kanál, Frenštát pod Radhoštěm 22. kanál, Hlubočky 49. kanál, Hradec nad Moravicí 58. 
kanál, Hranice 47. kanál, Kamenice nad Lipou 44. kanál, Kobeřice 56. kanál, Kojetín 57. 
kanál, Konice 48. kanál, Mohelnice 27. kanál, Nový Jičín 55. kanál, Odry 22. kanál, 
Olomouc 60. kanál, Olomouc – město 48. kanál, Opava 28. kanál, Ostrava – 
Hošťálkovice 48. kanál, Partutovice 57. kanál, Pelechov 56. kanál, Prostějov 43. kanál, 
Přerov 55. kanál, Roţmitál pod Třemšínem 37. kanál, Staré Hamry 33. kanál, Stonava 
29. kanál, Stupava 23. kanál, Šternberk 38. kanál, Valašské Klobouky 59. kanál, Vítkov 
44. kanál, Ţimrovice 27. kanál a vydává o tom osvědčení. 

-  Rada se seznámila s dopisem společníka a jednatele společnosti ZAK TV s. r. o., IČ: 
64835669, pana Aloise Valtra, ze dne 22. listopadu 2011, kterým ţádá Radu o 
přerušení řízení o ţádosti společnosti ZAK TV s. r. o. o změnu licenčních podmínek. 

-  Rada sděluje společníku a jednateli společnosti ZAK TV s. r. o., IČ: 64835669, panu 
Aloisi Valtrovi, ţe vzhledem ke způsobu jednání jménem společnosti dle platného 
výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vloţka 
7726, není ţádost o přerušení řízení, která je podepsána pouze jeho osobou, podáním 
společnosti ZAK TV s. r. o., IČ: 64835669, a proto podané ţádosti není moţné vyhovět. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/804/LOJ/FTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Frag 11 odvysílaného dne 21. května 2011 v 
13:34:14 hodin premiérově na programu Prima Cool a následně v reprízách dne 21. 
května 2011 v 14:00:05 hodin na témţe programu, dne 28. května 2011 v 13:43:50 
hodin a 14:09:36 hodin na témţe programu. 
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-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/676/LOJ/FTV provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Regulus odvysílaného dne 21. dubna 2011 od 
6:28:46 hodin na programu Prima love premiérově a dále v reprízách dne 21. dubna 
2011 od 7:28:46 hodin a 28. dubna 2011 od 6:28:46 hodin a od 7:28:47 hodin na témţe 
programu. 

-  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 11 TV production, s. r. o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - 
Chodov, IČ: 26459981, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Kde domov můj dne 1. října 2011 na programu Metropol TV 
(čas záznamu 1:26:35) se dopustil přímého nabádání k nákupu nebo pronájmu zboţí 
nebo sluţeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich 
propagace a nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu v pořadu obsahujícím 
umístění produktu tím, ţe neopodstatněně zdůrazňoval realitní projekty realitní 
kanceláře Evropa. Kaţdý projekt (www.bydlenijinocany.cz, www.lucberk.cz, 
www.rezidencesmichov.cz, www.cakovickydvur.cz) byl představen samostatnou 
reportáţí, která zdůraznila kvality daného produktu. Tím došlo k vychvalování vhodnosti 
a výhod daného produktu, a tím k přímému nabádání vyuţití takovéto nabídky a k její 
propagaci vůči televizním divákům, a zároveň k zařazení informací, které byly vzhledem 
k dějové linii pořadu zcela nepodstatné, coţ mělo za následek nepatřičné zdůraznění 
takovéto nabídky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s průběhem a výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc 
září 2011. 

-  Rada ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko k tvrzením obsaţeným v 
reklamě na produkt společnosti Pfizer „Centrum Cardio“. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu s návrhy dalšího postupu za období říjen 2011, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r. o./Nova 
12.10.2011 18:00:00-00:00:00; TELEPACE s. r. o./TV Noe 13.10.2011 12:00:00-
00:00:00; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize 13.10.2011 17:00:00-23:00:00; Chello 
Central Europe s. r. o./Minimax 14.10.2011 12:00:00-20:00:00, 15.10.2011 07:00:00-
20:00:00, 22.10.2011 06:00:00-00:00:00; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 14.10.2011 
16:00:00-00:00:00; FTV Prima, spol. s r. o./Prima Love 15.10.2011 10:00:00-00:00:00; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT4-sport 15.10.2011 09:00:00-22:00:00, 16.10.2011 09:00:00-
22:00:00; Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney channel 
16.10.2011 07:00:00-20:00:00; Československá filmová společnost, s. r. o./CS Film 
16.10.2011 12:00:00-00:00:00; Hudební televize, s. r. o./Retro Music Television 
17.10.2011 10:00:00-00:00:00; METEOPRESS, spol. s r. o./METEO TV 17.10.2011 
12:00:00-00:00:00, 18.10.2011 10:00:00-23:00:00; SPORT 5 a. s./SPORT 5 19.10.2011 
00:00:00-20:00:00; SAT Plus, s. r. o./FUN 1 19.10.2011 10:00:00-22:00:00; HBO Česká 
republika, spol. s r. o./HBO Comedy 19.10.2011 14:00:00-20:00:00, 21.10.2011 
15:00:00-00:00:00, 23.10.2011 15:00:00-00:00:00; HBO Česká republika, spol. s r. 
o./HBO 20.10.2011 12:00:00-21:00:00; Česká programová společnost spol. s r. 
o./Spektrum 21.10.2011 00:00:00-23:00:00; FILM EUROPE, s. r. o./Muzika CS 
21.10.2011 12:00:00-22:00:00, 22.10.2011 12:00:00-22:00:00; HBO Česká republika, 
spol. s r. o./HBO 2 22.10.2011 12:00:00-22:00:00; AIDEM a. s./Brno TV 22.10.2011 
00:00:00-23:00:00; FILM EUROPE, s. r. o./Doku CS 25.10.2011 10:00:00-22:00:00, 
26.10.2011 14:00:00-22:00:00; 28.10.2011 11:00:00- 22:00:00; 29.10.2011 11:00:00-
22:00:00. 

-  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 



 

5 

 

1037/49, Praha 7, PSČ 17000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním 8. epizody seriálu Terapie, dne 19. října 2011 ve 
19:32 hodin na programu HBO (územní rozsah Česká republika, Slovenská republika), 
jenţ obsahoval vulgarismy "kurva" (v čase 00:02:10 a 00:17:36 od začátku pořadu), 
„nasráno“ (00:10:37 a 00:16:09), „hovna“ (00:12:48), „za hovno“ (00:12:54) a „šukat“ 
(00:15:42), 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 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 9. epizody seriálu Terapie, dne 19. října 2011 ve 
20:01 hodin na programu HBO (územní rozsah Česká republika, Slovenská republika), 
jenţ obsahoval vulgarismy „nasráno“ (00:00:30 od začátku pořadu), "kurva" (00:15:55, 
00:16:34 a 00:17:05), „zasraná lhářko“ (00:16:45) a „posraný“ (00:18:30), 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 HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 
1037/49, Praha 7, PSČ 17000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písmena n) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť dne 19. října 2011 v čase 14:33:09 hodin aţ 14:35:45 hodin na 
programu HBO Comedy (územní rozsah Česká republika, Maďarsko, Moldávie, 
Rumunsko, Slovenská republika) kontinuálně neuvedl označení televizního programu 
(logo), které je povinen uvádět v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu. Logo zmizelo jiţ během závěrečných titulků filmu Karlík a hřiště snů, 
chybělo po většinu času navazujícího selfpromotion a zcela v průběhu zobrazení 
klasifikátoru věkové hranice vhodnosti následného pořadu S tebou je mi líp, přičemţ se 
znovu objevilo aţ po uplynutí cca deseti vteřin tohoto pořadu. 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 HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 
1037/49, Praha 7, PSČ 17000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písmena n) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť dne 20. října 2011 v čase 14:36:03 hodin aţ 14:37:09 hodin na 
programu HBO (územní rozsah Česká republika, Slovenská republika) kontinuálně 
neuvedl označení televizního programu (logo), které je povinen uvádět v televizním 
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Logo zmizelo jiţ v závěru titulků 
filmu Hellboy II, chybělo po většinu času navazujícího selfpromotion a zcela v průběhu 
zobrazení klasifikátoru věkové hranice vhodnosti následného filmu 10 důvodů, proč tě 
nenávidím, přičemţ se znovu objevilo aţ po uplynutí cca třinácti vteřin tohoto filmu. 
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 HBO Česká republika, spol. s r. o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 
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1037/49, Praha 7, PSČ 17000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písmena n) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť dne 22. října 2011 v čase 12:46:20 hodin aţ 12:50:22 hodin na 
programu HBO 2 (územní rozsah Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko) 
kontinuálně neuvedl označení televizního programu (logo), které je povinen uvádět v 
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Logo zmizelo jiţ v 
průběhu závěrečných titulků filmu Novodobá strašidla, chybělo po většinu času 
navazujícího selfpromotion a zcela v průběhu zobrazení klasifikátoru věkové hranice 
vhodnosti následného filmu Xmen 2, přičemţ se znovu objevilo aţ po uplynutí cca 
deseti vteřin tohoto filmu. 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 SAT Plus, s. r. o., IČ 26058952, sídlem Závišova 
502/5, Praha 4, PSČ 140 00, aby podal vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se 
jedná v případě injektáţí, týkajících se především kulturních akcí, zařazovaných do 
vysílání programu FUN 1, a z jakého důvodu nejsou tato jako příslušná obchodní 
sdělení označena.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 7. listopadu 2011 - 21. listopadu 2011: Česká televize/ČT1 - pořad 
Ďáblova lest, vysílaný dne 13. listopadu 2011 od 20:00 hodin na programu ČT1; CET 21 
spol. s r. o./NOVA - spot Colafit, vysílaný dne 8. května 2011 od 19:14 na programu 
NOVA; FTV Prima, spol. s r. o./Prima COOL - pořad Griffinovi, vysílaný dne 12. 
listopadu 2011 od 8:50 hodin na programu Prima COOL; Česká televize/ČT24 - pořad 
Události, komentáře, vysílaný dne 21. září 2011 od 22:00 hodin na programu ČT24; 
Česká televize/ČT24 - pořad Otázky Václava Moravce, vysílaný dne 13. listopadu 2011 
od 12:00 hodin na programu ČT24; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - reportáţ v 
pořadu Krimi plus, vysílaném dne 22. října 2011 od 19:35 hodin na programu Prima 
televize; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - spot na přípravek GS Condro; 
Česká televize/ČT4 Sport - spot Clavin, vysílaný dne 6. listopadu 2011; FTV Prima, 
spol. s r. o./Prima televize - pořad Cesty domů, vysílaný dne 7. listopadu 2011 od 20:00 
hodin na programu Prima televize; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - pořad 
Prostřeno, vysílaný dne 8. listopadu 2011 od 18:00 hodin na programu Prima televize; 
CET 21 spol. s r. o./NOVA - reportáţ v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 8. 
listopadu 2011 od 19:30 hodin na programu NOVA; Česká televize/ČT24 - reportáţ v 
pořadu Dopolední události, vysílaném dne 8. listopadu 2011 od 9:00 hodin na programu 
ČT24; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na upoutávky vkládané 
do obrazu; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na nevhodné 
upoutávky; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na spot 
Neviditelní; CET 21 spol. s r. o./NOVA - stíţnost na nekvalitní skryté titulky; FTV Prima, 
spol. s r. o./Prima televize - reportáţ v pořadu krimi zprávy, vysílaném dne 18. listopadu 
2011 od 19:20 hodin na programu Prima televize; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní 
program - stíţnost na reklamní spot Tesco; Česká televize/nekonkrétní program - spot 
ilustrující model rodiny; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na přebírání 
německých dokumentů; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - obecná 
stíţnost na kvalitu TV vysílání v ČR; Česká televize/nekonkrétní program - stíţnost na 
pořad Rybí legendy Jakuba Vágnera; CET 21 spol. s r. o./NOVA - stíţnost na negativní 
informování o Romské menšině; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - 
stíţnost na klip z kampaně RRTV; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - 
stíţnost na klipy z kampaně RRTV.  

-  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 Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, na 
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porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním pořadu Ďáblova lest dne 
13. 11. 2011 od 20:00 hodin na programu ČT1, který obsahoval vulgarismus „zesrala“ 
(čas záznamu 28:56 od začátku pořadu), čímţ porušil povinnost ukládající nezařazovat 
do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem 
Svatoborská 365, 697 07 Kyjov, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, k objasnění tvrzení obsaţených v teleshoppingovém spotu 
Colafit, odvysílaném dne 8. května 2011 v 19:14 hodin na programu Nova, a dále o 
sdělení zpracovatele tohoto teleshoppingového spotu dle § 7a odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb. 

-  Rada vyzývá v souladu s § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., společnost CET 21 
spol. s r. o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, jakoţto 
šiřitele teleshoppingového spotu Colafit, odvysílaného dne 8. května 2011 v 19:14 hodin 
na programu Nova, ke sdělení objednatele předmětného teleshoppingového spotu. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 29. listopadu 2011 toto 
rozhodnutí: Rada vydává společnosti ATV CZ, s. r. o., IČ 27647234, se sídlem Praha 6, 
Dejvice, Velvarská 1626/45, PSČ 160 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
rozhodnutí o udělení licence č.j. zem/7638/07, spis. zn.: 2007/427/sve/ATV, ze dne 29. 
srpna 2007, spočívající ve změně označení názvu programu na GOLF CHANNEL a 
změně programové skladby a programového schématu, v rozsahu dle ţádosti doručené 
Radě dne 20. září 2011, č.j. 7307/2011, ve znění upřesnění ze dne 14. listopadu 2011, 
č.j. 9015/2011. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a ustanovení § 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 TV GIMI a. s., IČ: 25156527, se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04, 
České Budějovice, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, ţe předem nepoţádal Radu o souhlas se změnou 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci, respektive se změnou licenčních podmínek 
spočívající ve změně programové skladby vysílání programu GIMI. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 15 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  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 Heindl 
Jaroslav, IČ: 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, správní řízení z moci 
úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, ţe na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu TV 
Focus ze dnů 8. aţ 10. července 2011 v odvysílané podobě, jelikoţ část vysílání s 
názvem Grafická smyčka byla dodána bez zvukového podkresu, kterým dle znění 
licenčních podmínek a dalších programových podmínek má být vysílání regionálního 
rádia Agara. 

-  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 
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rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhoţ zákona a dle 
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), rozhodla dne 29. listopadu 2011 takto: Rada uloţila společnosti 
SowuloPerth s. r. o., IČ: 289 87 543, sídlem: Lumiérů 431/7, 152 00 Praha 5 pokutu ve 
výši 200 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., ke kterému došlo zpracováním reklamy 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 a dále reprízovaná v období do 28. 2. 2011 na programech Nova 
Cinema, Nova, Prima televize, Prima Cool, Spektrum, Televize Barrandov, Public, a to v 
počtu 273 repríz, neboť v uvedené reklamě je odkaz na preventivní účinky doplňku 
stravy Smoklin na choroby vyplývající z negativního vlivu kouření („Revoluční preparát 
vyvinutý přímo tak, aby napomáhal proti negativním vlivům kouření na lidský 
organismus“ „Můţete se stát obětí svých vlastních vin nebo zkusit Smoklin“). V reklamě 
je dán důraz na prodej přípravku v lékárnách. Tato okolnost jednoznačně vyvolává u 
spotřebitele dojem spojení přípravku s léčivy, které jsou v lékárnách primárně 
zastoupeny. Navíc je reklama umocněna znázorněním kašlajícího muţe na 
nemocničním lůţku, coţ v kontextu s tvrzením o napomáhání proti negativním vlivům 
kouření jednoznačně deklaruje prevenci před onemocněním, navíc onemocněním 
souvisejícím s hospitalizací. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2011581. V souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
20111581. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. 

-  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 29. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavuje se 
zpracovatelem reklamy, společností SowuloPerth s. r. o., IČ: 289 87 543, sídlem: 
Lumiérů 431/7, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zpracováním reklamy 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 a dále reprízována v období do 28. 2. 2011 
na programech Nova Cinema, Prima televize, Prima Cool, Spektrum, Televize 
Barrandov, Public TV, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro 
vedení řízení. 

-  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 29. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 
FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 
48115908, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe 
Konflikty mezi revizory a pasaţéry, dne 23. března 2011 od 18:55 hodin na programu 
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení 
řízení.  

-  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 



 

9 

 

dne 29. listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem HUKU s. r. o., 
IČ: 28545800, sídlem Perštejnská 319/7, 18400 Praha 8 – Dolní Chabry, správní řízení 
vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
neposkytnutím záznamu vysílání programu ETHNIC TV ze dne 19. května 2011 od 
00.00 hodin do 24.00 hodin, neboť nebyla splněna podmínka předchozího upozornění 
na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  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 HUKU s. r. o., IČ: 28545800, sídlem Perštejnská 319/7, 18400 Praha 8 – 
Dolní Chabry, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, ţe neposkytl záznam vysílání programu ETHNIC TV ze dne 19. května 
2011 od 00.00 hodin do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2011, č.j. 
6 A 132/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 15. 2. 2010, sp. zn. 
2008/431/FOL/FTV, č.j.: FOL/597/2010, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol., s r. o. 
uloţena sankce ve výši 200 000,- Kč, pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Sběratelé kostí, (řada II, díl 4, název Blondýna 
ve hře) dne 10. března 2008 od 15:40 hodin na programu Prima televize, který obsahuje 
agresivní, násilné a sexuální scény, způsobilé vyvolat v dětech a mladistvých pocity 
děsu, hnusu a strachu, se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat v 
době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na 
Ţertvách 24/132, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním Sběratelé kostí, (řada II, díl 4, název Blondýna ve 
hře) dne 10. března 2008 od 15:40 hodin na programu Prima televize, neboť nebyla 
splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila 
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na 
Ţertvách 24/132 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu Sběratelé kostí, (řada II, díl 4, název Blondýna ve hře) dne 
10. března 2008 od 15:40 hodin na programu Prima televize, který obsahuje příběh 
odehrávající se v sugestivně vykreslené atmosféře strachu, násilí a promyšleného 
psychického teroru. Velká pozornost je věnována abnormálním projevům 
psychopatického vraha a jeho promyšlené snaze o manipulaci s lidmi. Časté jsou 
verbální projevy popisující utrpení obětí, v nejednoznačném závěru lze rozeznat 
částečné vítězství zla v podobě psychicky zdeptané antropoloţky, ve které se vrahovi 
podaří probudit pocit viny, neboť díky jeho informacím vypátrala a posléze byla 
donucena zastřelit nebezpečného násilníka. Kromě toho je divák svědkem opakovaných 
drastických zobrazení zohavené mrtvoly a rovněţ výjevů explicitně násilnického a 
sexuálního chování. Jedná se například o pohled na dívku pověšenou hlavou dolů, na 
scénu, kdy zatýkaný muţ sleduje v televizi porno, coţ je i bez přímého zobrazení nahoty 
zřejmé zejména ze zvukového doprovodu, a dále o scénu zatýkání vrahova komplice, 
který se snaţí ubít policistu ţeleznou tyčí, a který je následně zastřelen hlavní hrdinkou. 
Takovéto scény mohou děti psychicky traumatizovat nebo přispívat ke sníţení prahu 
jejich citlivosti při vnímání násilí. Lze důvodně předpokládat navození pocitů strachu, 
úzkosti u nezletilých diváků, či naopak posílení sklonů k agresivnímu chování u jedinců 
z rizikových skupin, odvysíláním tak došlo k ohroţení zejména psychického a mravního 
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vývoje dětí a mladistvých. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2011, č.j. 
8 A 136/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 3. 6. 2008, č.j.: 
fol/5353/08, sp. zn.: 2008/330/FOL/FTV, jímţ byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. 
udělena pokuta 250 000,- Kč, za porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Myšlenky zločince I. dne 11. února 2008 od 
16:40 hodin na programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v 
době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na 
Ţertvách 24/132, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Myšlenky zločince I. dne 11. února 2008 
od 16:40 hodin na programu Prima televize, neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornila 
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908 se sídlem Praha 8 – Libeň, Na 
Ţertvách 24/132 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu Myšlenky zločince I. dne 11. února 2008 od 16:40 hodin na 
programu Prima televize, který obsahuje scény: 1) záběry zastřeleného muţe, který si 
hrál s míčem se svým synem v parku (58:31) - Na děti a mladistvé můţe scéna, při níţ 
jsou v parku při aktivním odpočinku na ţivotech ohroţováni lidé v jejich věku, působit 
značně děsivě. Můţe vzbuzovat obavy či přímo strach pohybovat se na veřejných 
prostranstvích; 2) záběry z předzahrádky restaurace, kde dojde ke střelbě na další lidi 
(01:09:42) - V realisticky znázorněné scéně bylo vyuţito současně několika efektů, které 
měly navodit dramatičnost záběrů - krvavá stopa na břiše ţeny, bolestný křik, střelba do 
dalších dvou lidí, křik holčičky, která scénu pozorovala, následně záběry na stopy krve v 
talíři, na stole a na zemi. U dětí a mladistvých můţe scéna způsobit značné zděšení a 
traumatizaci.; 3) záběry zastřelení jednoho z policistů (01:18:34) - Scénu lze povaţovat 
za velice dramatickou. Předcházející okamţiky děje totiţ nedávají divákovi tušit, ţe by 
mohlo dojít k další vraţdě. Je odváděn muţ, který je v danou chvíli povaţován za 
pachatele. Je však chladnokrevně zastřelen skutečným střelecem. Moment překvapení 
můţe při tak krutých záběrech, jako je zastřelní muţe ránou do čela, způsobit u dětí a 
mladistvých značný otřes, který ohroţuje jejich psychický vývoj.; 4) záběry střelce 
(doktora F.D.), který ohroţuje samopalem agenty FBI a další lidi v nemocnici (01:34:19 
a 01:37:13); 5) agent FBI kope svého kolegu, aby si tím získal sympatie střelce 
(01:41:34); 6) záběry, na kterých agent FBI zastřelí střelce z parku (01:42:01) Takovéto 
scény mohou děti psychicky traumatizovat nebo přispívat ke sníţení prahu jejich 
citlivosti při vnímání násilí. Lze důvodně předpokládat navození pocitů strachu, úzkosti u 
nezletilých diváků, či naopak posílení sklonů k agresivnímu chování u jedinců z 
rizikových skupin, tímto se provozovatel FTV Prima spol., s r. o. dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady nebo upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada 
provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto 
upozornění.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č.j. 5 
A 92/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 2. 2. 2010, sp. zn. 
2008/974/HOL/FTV, č.j. LOJ/382/2010, jímţ byla provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. 
uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. odvysíláním reklamy: "Poslouchejte kaţdé pondělí a středu rádio 
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Frekvenci 1. Společný pořad Prima televize a rádia Frekvence 1. Ošklivka Katka - ráno 
v rádiu, večer v televizi" v rámci bloku vlastní upoutávky na pořad Ošklivka Katka. 

-  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, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 29. 
listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, 
spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, správní 
řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, odvysíláním reklamy na 
rozhlasový program Frekvence 1 v rámci bloku vlastní upoutávky na pořad Ošklivka 
Katka, vysílaného dne 19. května 2008 v 18:05 hodin na programu Prima televize, 
neboť nebyla naplněna podmínka předchozího upozornění na porušení zákona 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 FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na 
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, 
odvysíláním reklamy na rozhlasový program Frekvence 1 v rámci bloku vlastní 
upoutávky na pořad Ošklivka Katka, vysílaného dne 19. května 2008 v 18:05 hodin na 
programu Prima televize, která nebyla oddělena od ostatních částí programu a jako 
reklama byla ve vysílání nerozeznatelná, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu, porušil povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 12/2011 ze 
dne 31. 10. 2011, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 
2011, č. j. 11 A 247/2010 - 100, jímţ byla zamítnuta ţaloba společnosti CET 21 spol. s 
r. o., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5 proti rozhodnutí Rady č.j. 
had/325/09 o uloţení pokuty ve výši 1 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Odpolední televizní 
noviny, resp. reportáţe Ústecký řezník, dne 30. 1. 2008 od 17:00 hodin na programu 
Nova. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 A 109/2011 ze dne 
8. září 2011, kterým byla zrušena část rozhodnutí Rady č.j. 5673/07 ze dne 16. května 
2007, kterou byla provozovateli uloţena povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1 000,- Kč, a to v rámci uloţení upozornění na porušení 
podmínek udělené licence, kterého se dopustil provozovatel ZAK TV s. r. o. tím, ţe ve 
dnech 18. - 28. května 2006 na programu ZAK nedodrţel časový rozsah vysílání tak, jak 
je stanoveno v licenčních podmínkách. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), 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 29. 
listopadu 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem provozovatele ZAK TV 
s. r. o., IČ: 64835669, se sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení licenčních podmínek, nedodrţením 
časového rozsahu vysílání tak, jak je stanoveno v licenčních podmínkách, ve dnech 18. 
- 28. května 2006 na programu ZAK, neboť nedošlo k naplnění podmínky předchozího 
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
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-  Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 A 
81/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady VAL/690/2011, kterým byla 
provozovateli Česká televize udělena pokuta 90 000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal 
reklamu na produkt Frontline combo s premiérou vysílání dne 6. dubna 2010 v čase 
17:29:31 hod na programu ČT1 a se 145 reprízami na programech ČT1 a ČT2, která 
nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku 
Nákup extra, a tím ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání 
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově – 
obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. 

-  Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 A 
105/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady VAL/694/2011, kterým byla 
provozovateli Česká televize udělena pokuta 80 000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal 
reklamu FIAT ČR na produkt Fiat Dobló s premiérou vysílání dne 19. dubna 2010 v 
čase 18:26:19 hodin na programu ČT1 a 63 reprízami na programech ČT1 a ČT2, která 
nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku 
Nákup extra, a tím ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání 
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově 
nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. 

-  Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 A 
76/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady VAL/695/2011, kterým byla 
provozovateli Česká televize udělena pokuta 50 000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal 
reklamu na produkt Tena lady s premiérou vysílání dne 21. dubna 2010 v čase 18:26:25 
hod na programu ČT1 a se 6 reprízami na programech ČT1 a ČT2, která nebyla jako 
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a 
tím ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky 
oddělené od ostatních částí vysílání. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, AQUA, a. s., IČ: 49447360, se 
sídlem Závěrka 6, 160 00 Praha 6, k uloţenému upozornění na porušení licenčích 
podmínek, respektive základní programové specifikace, kterého se dopustil tím, ţe ve 
dnech 12. března 2011 a 15. března 2011 vysílal na programu Infokanál Zábřeh 
infotextovou smyčku, která neobsahovala ţádné informace, které by dle licenčních 
programových podmínek a základní programové specifikace obsahovat měla (úřední 
hodiny, informace státní správy, informace obecního úřadu, informace z knihovny, 
informace základní školy, informace sportovního klubu, společenskou rubriku, drobnou 
inzerci místních ţivnostníků a podnikatelů, informace o konání společenských akcí atd.)  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, ZZIP s. r. o., IČ: 48394556, se sídlem 
Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve dnech 2. aţ 
4. září 2011 neposkytoval divákům programů Městský informační kanál (MIK) v 
Olomouci a Městský informační kanál Prostějov (PIK) 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 provozovatele, ZZIP s. r. o., IČ: 48394556, se sídlem 
Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc, k uloţenému upozornění na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe ve dnech 2. aţ 
4. září 2011 neuváděl při vysílání osvětových a autopropagačních spotů v rámci 
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programové smyčky programů Městský informační kanál (MIK) v Olomouci a Městský 
informační kanál Prostějov (PIK) označení televizního programu (logo).  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, ZZIP s. r. o., IČ: 48394556, se sídlem 
Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc, k uloţenému upozornění na porušení licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, ţe ve dnech 2. aţ 4. září 2011 nezařadil do vysílání 
programů Městský informační kanál (MIK) v Olomouci a Městský informační kanál 
Prostějov (PIK) 5 aţ 10minutový blok textových zpráv.  

-  Rada se seznámila s odpovědí České televize na Ţádost Rady o podání vysvětlení k 
uplatněnému právu na odpověď podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
v souvislosti s pořadem Týden v regionech, vydáním z Brna, respektive reportáţí 
"Profesionálové" z Delty v tomto pořadu, který byl odvysílán dne 31. července 2011 v 
02:00 na programu ČT24. 

-  Rada se seznámila s reakcí PČR, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení 
Barrandov, Werichova 981/21, 152 00 Praha 5, č.j. ORII - 13319-8/ČJ-2011-001214, 
kterým je Rada vyrozuměna o výsledku kvalifikovaného posouzení obsahu podání Rady 
ze dne 02.08. 2011 a provedeným šetřením podle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle 
zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, kdy policií nebyly zjištěny skutečnosti 
důvodně nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů 
trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením České televize k pojmu „nepřizpůsobiví“. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., 
ve znění účinném od 1. ledna 2012, stanoví tyto programy a sluţby přímo související s 
těmito programy, které mají být povinně šířeny nejméně do 30. června 2012 ve 
veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a 
televizní vysílání: všechny programy provozovatelů ze zákona České televize a 
Českého rozhlasu a programy provozovatelů s licencí NOVA, Nova Cinema, Televize 
Barrandov, TV 7, Prima love, Prima COOL, Prima televize, Prima televize s příslušnou 
regionální mutací – digitální regionální sdílené programy: Vysočina TV, RTA JIŢNÍ 
MORAVA, R1 GENUS, RTA JIŢNÍ ČECHY, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, 
RTA ZLÍN, R1 LYRA, R1 MORAVA, R1 ZAK.  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Česká televize k tomu, jak naplňuje 
své povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada nezapsala společnost Codesign, s. r. o./www.cliptv.cz jako poskytovatele 
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání Cestovize.cz, poskytované Sdruţením pro rozvoj podnikání, IČ: 693 47 051, 
se sídlem Praha 7, Ovenecká 7, PSČ: 170 00. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na 
vyţádání CS Muzika, poskytované společností Československá filmová společnost, s. r. 
o, IČ: 271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 831/21, PSČ: 113 60. 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s 
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 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 § 67 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele BROADCAST MEDIA s. r. o. 
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IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení 
kmitočtu Rakovník 107,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí; Rada neuděluje provozovateli 
BROADCAST MEDIA s. r. o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 
PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Rádio BEAT (licence 
Ru/138/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů, a to v přidělení kmitočtu Rakovník 107,6 MHz / 200 W z důvodu negativního 
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.  

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 90,4 MHz / 
100 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 10. ledna 2012 do 17:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání provozovatele COUNTRY RADIO, s. r. o., 
který odvysílal v analyzovaném dnu 31. října 2011 od 00:00 do 24:00 hodin svůj 
program COUNTRY RADIO v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání 
a v souladu s platnými licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila se stíţností posluchačky na mediální účast Českého rozhlasu na 
mezinárodní konferenci "90 let českého a československého komunismu" konané ve 
dnech 3. – 5. listopadu 2011; Rada se seznámila se stíţností posluchače na 
programovou skladbu programu ČRo 1 - Radioţurnál; Rada se seznámila s obecnou 
stíţností na reklamy na doplňky stravy a alkohol, které se objevují v českých rádiích. 

-  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 MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, 120 00 Praha 2 správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31, odst. 2, 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 27. října 
2011 od 08:40 hodin, odvysílal na programu CITY 93.7 FM (licence č.j. Ru 183/97 ze 
dne 30. září 1997) v pořadu Dobré ráno, Praho! s Vojtou Eflerem a Ivou Leckou 
komentář, který posluchači neposkytl objektivní a vyváţené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2011, 
č.j. 11A 260/2011, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele COUNTRY RADIO s. r. 
o. proti rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2011, č.j. zab/2012/2011, sp. zn. 
2010/1382/zab/COU, kterým nebyl udělen souhlas se změnou územního rozsahu 
vysílání provozovatele, spočívající v přidělení souboru technických parametrů 
Pardubice Polabiny 104,1 MHz/100W. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2011, 
sp. zn 11 A 258/2011 , kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. STR/2071/2011, 
kterým Rada udělila souhlas provozovateli Route Radio, s. r. o. se změnou územního 
rozsahu vysílámí, spočívající v přidělení kmitočtů Humpolec-východ 91,7 MHz/50W, 
Jiřice 91,7 MHz/50W, Kařez silo 97,1 MHz/50W a Králův Dvůr 99,6 MHz/50W 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti uvedenému rozsudku. 

-  Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby. 
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OSTATNÍ 

 

-  Rada souhlasila s přijetím slovinského regulačního orgánu (APEK) za člena platformy 
CERF.  

 

 

V Praze dne  

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


