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Tisková zpráva z 24. zasedání, konaného dne 21. 12. 2010  

-  Rada program schválila ve znění projednaných změn. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. listopadu 
2010 č. j. 3 As 14/2010-80, který zamítl kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2010, č. j. 11 Ca 193/2009-42, jímž Městský 
soud v Praze zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2009 sp.zn. 
2009/107/HOL/CET, č. j. hol/3900/09, kterým Rada uložila provozovateli CET 21 spol. s 
r. o. sankci ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť reklamou DERMACOL, produkt Gold Elixír (sponzor pořadu), vysílanou 
premiérově dne 14. září 2008 ve 20:44:02 hodin na programu Nova porušil povinnost 
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u porovozovatele televizního 
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí 
programu. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. I) 
zákona č. 231/2001 Sb., a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala 
dne 21. prosince 2010 toto rozhodnutí: Rada uložila provozovateli, CET 21 spol. s r.o., 
IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve 
výši 50 000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění 
platném v době spáchání jiného správního deliktu, neboť reklama DERMACOL, produkt 
Gold Elixír (označené provozovatelem jako sponzor pořadu, mutace 1), která 
obsahovala reklamní prvky ve formě upozornění na kvality a vlastnosti produktu Gold 
Elixír (slovy "omlazující", "citlivý", "hypoalergenní", "hydratační", "kaviárový") s cílem 
přesvědčit diváka ke koupi produktu, vysílané dne 14. září 2008 ve 20:44:02 hodin na 
programu Nova, která nebyla od ostatních částí programu zřetelně oddělena a 
rozeznatelná, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu. 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 2009107. Účastníkovi řízení se uložila povinnost do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2009107.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2010/341/vos/CET provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Kriminálka New York odvysílaného dne 8. března 2010 v 17:35 hodin 
na programu Nova. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydala toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 
spol. s. r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Smyslná orchidej, dne 29. 
srpna 2010 ve 21:35 hodin na programu Nova Cinema, neboť nebyla splněna podmínka 
předchozího upozornění dle § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb. a současně Rada 
dle § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozornila provozovatele CET 21 spol. s. r. 
o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, na 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Smyslná orchidej, který obsahuje otevřené erotické scény (scéna č.1 hlavní hrdinka je v 
pusté a zchátralé rozlehlé hotelové budově náhodnou svědkyní sexu černošského páru 
(13:48 – 15:07). Pár je zcela nahý, scéna probíhá vstoje v přítmí vybydleného prostoru 
a má charakter jakési vášnivé taneční kreace. Záběry na pár nejsou souvislé, jsou 
vedeny z dálky a odpovídají pohledu náhodné svědkyně průhledem nepřehledným 
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prostorem velké opuštěné budovy. Scéna č. 2 (cca od 50:00) probíhá v limuzíně, která 
odváží Emily s Wheelerem společně s dalším párem z jakési taneční pláže, kde byla 
druhá žena napadena – přišla o náhrdelník a šaty má celé roztržené, takže má nahá 
prsa. V této bizarní situaci v autě Wheeler provokuje druhý pár k erotické akci, takže pár 
se začne nejdřív líbat a objímat, a pak vášnivě souloží přímo v jedoucím autě před 
očima přihlížející Emily a Wheelera. Scéna č. 3 Emily v hotelové restauraci osloví 
Američan, který si myslí, že neumí anglicky, skládá jí anglicky komplimenty a navrhuje jí 
sex za peníze. Wheeler Emily vyprovokuje, aby nabídku přijala, a opravdu dojde k sexu 
(cca od 01:05:30). Pár je při souloži zcela nahý, záběry jsou vedeny tak, že z 
choulostivějších partií těla jsou vidět pouze prsa ženy. Scéna č. 4 (cca od 01:54:20) tato 
scéna je zároveň závěrečnou scénou filmu, následuje po jakési osobní zpovědi 
Wheelera. Emily ho sice přitahuje, ale neodkáže se jí dotknout. Wheeler chce odejít, ale 
Emily, která je jím přitahována stejně jako on jí, ho dokáže vyprovokovat. Dochází k 
vášnivému aktu. Záběry zcela nahého páru, který souloží v hotelovém pokoji.), jež jsou 
způsobilé ohrozit psychický vývoj dětí a mladeže předčasným probuzením nezralých 
jedinců v sexuální oblasti a v scéně č. 3, jejímž obsahem je amorální chování, kdy 
dochází k přijetí nabídky sexu za peníze, přičemž tato scéna je způsobilá ohrozit mravní 
vývoj dětí a mládeže, jestliže pozitivně a akceptovatelně prezentuje poskytování sexu 
za peníze, tímto mohou děti a mladiství nabýt mylného dojmu, že zmíněné chování je 
ve společnosti normální, akceptovatelné či žádoucí, dne 29. srpna 2010 ve 21:35 hodin 
na programu Nova Cinema se 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 provozovateli televizního vysílání 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.  

-  Rada udělila právnické osobě, společnosti Televize Přerov s. r. o., IČ 28624882, se 
sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, spis. zn.: 2010/1276/zem/BEZ, licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 
let; název (označení) programu: Televize Přerov; územní rozsah vysílání stanovený 
výčtem katastrálních území okresu Přerov: Čekyně 619108, Dluhonice 626708, Henčlov 
638277, Kozlovice u Přerova 734985, Lověšice u Přerova 735001, Lýsky 782335, 
Penčice 719056, Popovice u Přerova 782343, Předmostí 734977, Přerov 734713, 
Újezdec u Přerova 774073, Vinary u Přerova 782351, Žeravice 796441, Sušice u 
Přerova 759791, Radslavice u Přerova 738816, Troubky nad Bečvou 768685. 

-  Rada udělila právnické osobě, společnosti Nej TV a. s., IČ 28128338, se sídlem 
České Budějovice, Husova tř. 1847/5, PSČ 370 01, spis. zn.: 2010/1308/zem/Nej, 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
na 12 let; název (označení) programu: INFO KANÁL NEJ-TV; územní rozsah vysílání 
stanovený výčtem katastrálních území: Aš 600521, Bechyně 601543, Břeclav 613584, 
Dobruška 627496, Dolní Benešov 628638, Frýdlant nad Ostravicí 635171, Habartov 
636339, Havlíčkův Brod 637823, Hlinsko v Čechách 639303, Jaroměř 657336, Liberec 
682039, Milevsko 694673, Prachatice 732630, Přerov 734713, Sezimovo Ústí 747688, 
Světlá nad Sázavou 760510, Tábor 764701, Tanvald 765023, Třinec 770892, Úpice 
774651, Vamberk 776785, Velké Meziříčí 779091, Volary 784737 a Zdice 792446 a 
tomu odpovídající výčet okresů: Cheb, Tábor, Břeclav, Rychnov nad Kněžnou, Opava, 
Frýdek-Místek, Sokolov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Náchod, Liberec, Písek, Prachatice, 
Přerov, Tábor, Havlíčkův Brod, Tábor, Jablonec nad Nisou, Frýdek-Místek, Trutnov, 
Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, Prachatice, Beroun. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu R1 Vřídlo v souvislosti 
s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, zahrnujícím období 10. října 
- 12. října 2010. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV Studio Mariánské Lázně 
provozovatele Chlad Bohumil v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do 
obecních zastupitelstev zahrnujícím úsek vysílání od 10. října do 12. října 2010.  
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozornila provozovatele Chlad Bohumil, IČ: 10337172, se 
sídlem U ploché dráhy 640, 353 11 Mariánské Lázně, na porušení § 48 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. a 11. října 2010 odvysílal v 
rámci vysílací smyčky obchodní sdělení politické strany TOP 09 a dne 10., 11. a 12. 
října 2010 odvysílal obchodní sdělení politické strany ČSSD propagující činnost daných 
politických subjektů na programu TV Studio Mariánské Lázně. Provozovatel se tím 
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran 
a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy 
zastupitelstva územního samosprávného celku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozornila provozovatele Chlad Bohumil, IČ: 10337172, se 
sídlem U ploché dráhy 640, 353 11 Mariánské Lázně, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10., 11. a 12. října 2010 
odvysílal v rámci vysílací smyčky obchodní sdělení restaurace Churchill’s Pub and 
Restaurant propagující zvěřinové hody pořádané v restaurantu dne 10. října 2010 od 
11:00 hodin do 23:00 hodin, čímž se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklama a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 
částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Kyjovská televize 
provozovatele SELF servis, s.ro. v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu 
Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Magazín Kyjov, vysílaný na programu Kyjovská 
televize v období 10.–12. října 2010, Magazín Hodonín vysílaný na programu Kyjovská 
televize v období 10.–12. října 2010, videotext vysílaný na programu Kyjovská televize 
ve dnech 10.–12. října 2010 a mimořádný pořad Kulatý stůl, vysílaný na programu 
Kyjovská televize ve dnech 10. a 11. října 2010. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., zahájila s provozovatelem SELF servis, spol. s r.o., sídlem 
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že ve dnech 10. října 2010 
– 12. října 2010 nevysílal program s názvem Kyjovská televize, který dále specifikuje 
licence provozovateli udělená, nýbrž program jiný, ke kterému drží licenci jiný subjekt. 

-  Rada se seznámila s obsahem analýzy 24 hodinového záznamu programu Retro 
Music Television provozovaného provozovatelem Hudební televize ze dne 25. října 
2010. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Nova, respektive pořadů Ulice, 
odvysílaného dne 1. prosince 2010 od 18:25 hodin, Dokonalý svět, odvysílaného dne 1. 
prosince 2010 od 20:00 hodin a Talentmania, odvysílaného dne 5. prosince 2010 od 
20:00 hodin, zaměřenou na výskyt umístění produktu. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozornila provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. (sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, IČ: 45800456) na porušení § 53a 
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. prosince 
2010 v rámci pořadu Ulice, odvysílaného od 18:25 hodin na programu Nova, odvysílal 
dvě na sebe dějově navazující scény (v časech 4:40 a 7:04 minut od začátku pořadu), v 
nichž byl nepatřičně zdůrazněn umístěný produkt, konkrétně fixační pasta Corega. 
Popis scény: Čas 4:40 - muž (herec Vladimír Brabec) za stolem krájí jídlo na talíři. 
Ticho, pouze tikot hodin. Muž se tváří nervózně a nešťastně. Posléze vztekle odhodí 
příbor, se slovy „krucifix, mám já tohle zapotřebí,“ vstává od stolu, ze zásuvky vyndává 
krabičku a brožuru. Ozývá se svěží hudba. Muž krabičku postaví na stůl tak, že je na ní 
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čitelný nápis Corega. Posadí se za stůl a listuje brožurou. Je patrné, že jde o návod k 
použití fixační pasty Corega. Muž čte návod, tiše pronáší „aha“ a „hmm“, sahá si na 
čelist a mimicky naznačuje, že se mu uvolnila protéza. Vzápětí se prudce zvedne od 
stolu, vzal krabičku s pastou Corega a odchází. Ještě se zastavil, vrací, a vzal s sebou i 
návod. Celá scéna trvá 50 vteřin. V čase 7:04 scéna pokračuje. Muž sedí za stolem, 
před ním leží na výrazném místě krabička se zřetelným nápisem Corega. Muž s 
napjatým výrazem kousne do topinky. Ozve se křupavý zvuk, protéza si s topinkou 
poradila. Pianissimo se rozezní něžná hudba. Muž se tiše spokojeně zasměje a uznale 
zamručí. Se šťastným výrazem ve tváři žvýká sousto a vítězoslavně si mne ruce. Délka 
scény je 14 vteřin. Dvojscéna trvá celkem 64 vteřin a nemá žádnou přímou návaznost 
na předchozí ani následující dějový obraz. Produkt je hlavním motivem scénky, jejímž 
jediným sdělením je informace, že uvolní-li se nám protéza, použijme fixační krém 
Corega, přičemž se poučme návodem na použití. Scéna má charakter reklamního 
spotu. Výrobek je dominantní částí obrazu, celý děj se točí kolem jeho funkce, herec na 
scéně neprovádí žádnou jinou akci, plně se soustředí na předvedení výrobku. Reklamní 
jazyk je patrný na stavbě scény, která je postavena na souslednosti děje člověk má 
problém – nabízíme řešení – řešení je aplikováno, problém je vyřešen. Žádný jiný 
verbální či neverbální obsah scéna nemá, dokonce ani nepředstírá, že by ho měla. Je 
zařazením a obsahem zcela samoúčelná. Zařazením této scény se provozovatel 
dopustil porušení ustanovení zákona o vysílání, podle kterého pořady obsahující 
umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 1. – 9. prosince 2010: CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní 
noviny, reportáž Trmická farnost jde kvůli dluhům do konkurzu, 5. listopadu 2010 v 
19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáž Plastová okna z 
Polska – odborníci před nimi varují, 5. prosince 2010 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 
– StarDance IV když hvězdy tančí, 4. prosince 2010 ve 20:00 hodin; Česká 
televize/ČT24 – přenos volby pražského primátora, 30. listopadu 2010 cca v úseku 9-16 
hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Odpolední Televizní noviny, reportáž V Liberci začal 
proces s bývalým ředitelem tamní policie, 19. října 2010 v 17:00 hodin, a Televizní 
noviny, reportáž Kauza zatčeného Libereckého policejního ředitele dospěla k soudu, 19. 
října 2010 v 19:30 hodin; FTV Prima s. r. o./Prima COOL – Griffinovi V (7), 4. prosince 
2010 v 9:30 hodin; FTV Prima s. r. o./Prima COOL – Top Gear 2010 (7), 3. prosince 
2010 ve 20:15 hodin; Česká televize/program ČT obecně – zpravodajství o dění 
souvisejícím s 92. výročím vzniku Československé republiky 28. a 29. října 2010 a 
obecně pořady o nedávné historii; Česká televize/nekonkretizovaný program – 
teleshopping nabízející misky na potraviny Always Fresh WS International; Česká 
televize/program ČT obecně – klasická hudba v programu České televize; Různí 
provozovatelé/různé programy – televizní SMS soutěže s triviálními otázkami, ale s 
nezanedbatelnou cenou za odeslání SMS zprávy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., rozhodla zahájit s 
provozovatelem CET 21, spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že v pořadu 
Televizní noviny, resp. v reportáži Trmická farnost jde kvůli dluhům do konkurzu dne 5. 
listopadu 2010 v 19:30 hodin na programu NOVA prezentoval jednostranný pohled na 
původ zadlužení farnosti souvisejícího s koupí a provozováním pily u Roudnice, a sice 
pohled trmického faráře Jiřího Voleského. Jeho vyjádření, že „pila byla od začátku v 
mínusu“, vyznívá tak, že podle názoru faráře problém nevznikl výhradně hospodařením 
farnosti, ale byl minimálně zčásti poděděn z minulosti už při získání pily farností. Tento 
pohled bez věcné argumentace použil i reportér, když konstatoval, že trmická farnost 
pilu koupila „navíc ještě s osmimilionovým dluhem“. Pohled druhé strany aktu prodeje a 
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koupě pily, tedy aktu vždy dvoustranného, v reportáži chyběl. Tímto jednostranným 
informováním o původu ekonomických potíží trmické farnosti se provozovatel mohl 
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, 
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k 
jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., rozhodla zahájit s 
provozovatelem CET 21, spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že v pořadu 
Televizní noviny, resp. v reportáži Plastová okna z Polska – odborníci před nimi varují 
včetně jejího moderátorského uvedení dne 5. prosince 2010 v 19:30 hodin na programu 
NOVA prezentoval jednostranný pohled na problematiku využívání plastových oken z 
Polska v České republice. Tato jednostrannost spočívala jednak v prezentaci pohledů 
uživatelů vadných oken a odborníka na plastová okna týkajících se jediného případu 
instalace vadných oken ve Vracově. Vyjádření výrobců či dovozců, ani instalatérů oken 
nebylo zařazeno, stejně jako vyjádření k jiným případům. A dále jednostrannost 
spočívala v neargumentované generalizaci tohoto jediného v reportáži 
dokumentovaného jevu do série dílčích vyjadření v redakčním textu. Konkrétně v 
moderátorském uvedení reportáže bylo v souvislosti s plastovými okny dovezenými z 
Polska konstatováno, že „před jejich koupí ale varují odborníci“, avšak reportáž pak 
přinesla názor jediného odborníka; dále redaktor v reportáži uvedl, že zatímco Česká 
republika při výrobě plastových oken přistoupila na tvrdé unijní podmínky, „Poláci si 
vyrábějí okna podle vlastních pravidel“, aniž by se reportáž konkrétně zabývala produkcí 
plastových oken více polských výrobců; a dále redaktor v reportáži uvedl, že „polská 
okna většinou dovážejí účelově založené firmy, které později samy vyhlásí bankrot“, 
aniž by se reportáž konkrétně zabývala více případy takovéhoto postupu. Tímto 
jednostranným informováním o problematice využívání plastových oken z Polska se 
provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména 
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana 
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.  

-  Rada se seznámila s podnětem doručeným dne 30. 11. 2010 č. j. 9859 ve věci 
reklamy Zentiva - produkt Paralen Grip, mut1 – premiérově odvysíláné dne 1.11.2010 
od 09:07:49 hodin na programu Prima televize a reprízovanou v počtu 341 repríz v 
období do 30. 11. 2010 a to na programech ČT1, ČT2, ČT24, Nova, Nova Cinema, 
Prima televize a Prima Cool.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozornila provozovatele SELF servis, spol. s r.o., sídlem 
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ: 18826016 na porušení § 32 odst. 1 písm. p), 
kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání 
programu Infokanál Strachotín, které mu bránily ve vysílání tohoto programu ve dnech 
10. října 2010 – 12. října 2010. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní 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., upozornila provozovatele TELEPACE s. r. o., se sídlem 
Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava, IČ: 26849755, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání 
programu Tv NOE z časového období 11. října 2010 od 12.00 hodin – 12. října 2010 do 
22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., rozhodla dne 21. prosince 2010 
takto: Rada uložila společnosti PUBLICIS Prague, s. r. o., IČ: 273 84 802, se sídlem 
Žerotínova 1220/31, 130 00 Praha 3, pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 
tím, že zpracoval reklamu T-Mobile na produkt Pevná internet (mutace 1), vysílanou 
premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405x 
reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, Nova 
Cinema, Prima televize a Z1 (výpis repríz přiložen), která byla nekalou obchodní 
praktikou, jelikož v reklamě byly rozhodné údaje o tom, že uvedená nabídka platí pouze 
pro tarif Rodina, a rovněž odkaz na webové stránky www.t-mobile.cz/2v1, kde by bylo 
možno dohledat vysvětlující informace, zveřejněny po příliš krátkou dobu a téměř 
nečitelnou formou a mohly tedy vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly 
užity, uvést spotřebitele v omyl. 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 2010568. Účastníkovi řízení se uložila povinnost do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky 50/2005 Sb. na 
účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2010568. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., rozhodla dne 21. prosince 2010 
takto: Rada uložila společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 649 49 681, se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 
tím, že do vysílání zadal reklamu T-Mobile na produkt pevný internet (mutace 1), 
vysílanou premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 
405krát reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, 
Nova Cinema, Prima televize a Z1(výpis repríz přiložen), která byla nekalou obchodní 
praktikou, jelikož v reklamě byly rozhodné údaje o tom, že uvedená nabídka platí pouze 
pro tarif Rodina, a rovněž odkaz na webové stránky www.t-mobile.cz/2v1, kde by bylo 
možno dohledat vysvětlující informace, zveřejněny po příliš krátkou dobu a téměř 
nečitelnou formou a mohly tedy vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly 
užity, uvést spotřebitele v omyl. 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 2010370. Účastníkovi řízení se uložila povinnost do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na 
účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2010370. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., a dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., vydala toto 
usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, sídlem Na 
Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4 správní řízení zahájené z moci úřední, 
vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Ta naše povaha česká – 
Není droga jako droga dne 31. března 2010 od 20:00 hodin na programu ČT2, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 21. prosince 
toto rozhodnutí: Rada uložila provozovateli, FTV Prima spol. s r. o., IČ: 48115908, se 
sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč, 
za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném 
v době spáchání jiného správního deliktu, neboť reklama Glaxosmithkline, produkt Alli 
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(označená provozovatelem jako sponzor upoutávky, mutace 1), která obsahovala 
reklamní prvky ve formě zdůrazňování kvalit produktu (rozdíl mezi váhou, na které 
ručička začíná, a ke které dospěje v průběhu spotu, vyvolává v divákovi pocit, že díky 
tomuto produktu sponzora lze velmi snadno zhubnout až o 35 kg) a naplnil tak definici 
reklamy, jež nebyla zřetelně oddělena a rozeznatelná (neexistence žádného 
relevantního prvku mezi upoutávkami na pořady provozovatele vysílání a samotným 
označením sponzora před a po tomto označení sponzora), vysílaná dne 25. dubna 2009 
v 21:12:38 hodin na programu Prima televize, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byli rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 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 2009716. Účastníkovi řízení se uložila 
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2009716.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2010 
č. j. 8 A 61/2010-49, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 
2009 č. j. vav/82/2010, jímž Rada uložila provozovateli FTV Prima spol. s r. o. sankci ve 
výši 100 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním obchodního sdělení na produkt Dieta, časopis (mutace 2 označeného 
provozovatelem vysílání jako sponzor reklamní znělky) dne 30. června 2008 ve 
21:13:52 hodin na programu Prima televize a reprízovaném na tomtéž programu 1x dne 
30 června 2008 v čase 21:17:57 hodin, čímž porušil povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně 
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., vydala 
toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o., IČ: 48115908, 
se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00 správní řízení vedené z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. platném 
v době možného spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního 
sdělení na produkt Dieta, časopis (mutace 2 označeného provozovatelem vysílání jako 
sponzor reklamní znělky) dne 30. června 2008 ve 21:13:52 hodin na programu Prima 
televize a reprízovaném na tomtéž programu 1x dne 30 června 2008 v čase 21:17:57 
hodin mohl porušit povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu, neboť došlo k uplynutí prekluzivní subjektivní 
lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f); § 59 odst. 1 - 3 
zákona zákona č. 231/2001 Sb. ve znění platném v době spáchání jiného správního 
deliktu a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., upozornila provozovatele FTV Prima spol. s r. o., 
IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00 na 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. platném v době možného 
spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním obchodního sdělení na produkt 
Dieta, časopis (mutace 2 označeného provozovatelem vysílání jako sponzor reklamní 
znělky) dne 30. června 2008 ve 21:13:52 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaném na tomtéž programu 1x dne 30 června 2008 v čase 21:17:57 hodin, jež 
obsahovalo reklamní prvky ve formě demonstrace zhubnutí, jež se dostaví, pokud si 
divák zakoupí tento produkt a bude se řídit radami v něm uvedenými (zúžení se 
časopisu "v pase"), se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byli rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
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zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 10 dní od doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. litstopadu 2010 
č. j. 10 A 165/2010, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 5. ledna 2010 
sp.zn. 2009/1211/LOJ/FTV, č. j. LOJ/14/2010, kterým Rada uložila FTV Prima spol. s r. 
o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť reklama označená jako sponzor pořadu 
Glaxosmithkline, produkt Dia3in (sponzor pořadu, mutace 27 ), která naplňovala 
definiční znaky reklamy dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., vysílaná dne 9. 
srpna 2009 v 17:50:43 hodin na programu Prima televize nebyla jako reklama oddělena 
a rozeznatelná od ostatních částí pořadu, čímž 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 na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb.,  vydala toto usnesení: Rada 
zastavila s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci 
úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění 
platném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním označení sponzora 
Glaxosmithkline, produkt Dia3in (sponzor pořadu, mutace 27), vysílaném 9. srpna 2009 
v 17:50:43 hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo 
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 
2010, č. j. 11 A 101/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010, 
sp.zn. 2008/1169/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uložena 
pokuta 1 500 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním obchodního sdělení T-Mobile (mutace 9) označeným 
účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v měsíci červnu 
2008 celkem ve 30 případech. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 21. prosince 2010 
toto usnesení: Rada zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, pro možné porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení T-Mobile (mutace 9) označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na 
programu Prima televize v premiéře dne 16. června 2008 v čase 18:49:46 hodin a 
reprízované v měsíci červnu 2008 celkem 29x, neboť se porušení zákona neprokázalo. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 
2010, č. j. 11 A 100/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010, 
sp.zn. 2008/1167/vav/FTV, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uložena 
pokuta 550 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil odvysíláním obchodního sdělení T-Mobile (mutace 7) označeným 
účastníkem jako sponzor reklamní znělky na programu Prima televize v měsíci červnu 
2008 celkem v 11 případech. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 21. prosince 2010 
toto usnesení: Rada zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, pro možné porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního 
sdělení T-Mobile (mutace 7) označeným účastníkem jako sponzor reklamní znělky na 
programu Prima televize v premiéře dne 7. června 2008 v čase 20:06:13 hodin a 
reprízované v měsíci červnu 2008 celkem 10x, neboť se porušení zákona neprokázalo. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2010 
č. j. 8 A 143/2010-47, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 2. března 
2010 č. j. LOJ/917/2010, jímž byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. uložena sankce 
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ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Jak se staví sen dne 26. října 2009 v čase 21:25 až 22:30 hodin na 
programu Prima televize, jenž obsahoval skrytou reklamu spočívající v prezentaci 
konkrétního podiniku (Středověká krčma v Dětenicích), jímž se provozovatel dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. října 2010, 
č. j. 9 As 38/2010, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobce Young & Rubicam 
Praha, s. r. o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2009, č. j. 6 Ca 
84/2009, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 12. ledna 
2009, sp.zn. 2008/954/vav/You, jímž byla účastníkovi řízení Young & Rubicam Praha, s. 
r. o. uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., neboť zpracoval reklamu na produkt Duo mobil (mutace 1-3) vysílanou 
během měsíce dubna 2007 a května 2007, která byla způsobilá vyvolat klamnou 
představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch 
na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. listopadu 
2010 č. j. 3 As 13/2010-70, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2009 č. j. 11 Ca 26/2009-37, kterým bylo 
zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 26. srpna 2008 sp.zn. 2008/870/FOL/CET č. j. 
fol/7462/08, jímž Rada uložila CET 21 spol. s r. o. sankci ve výši 50 000,- Kč za 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění platném v době 
spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysílala reklamu IKO (provozovatelem 
označenou jako sponzor pořadu, mutace 1), která obsahovala reklamní prvky a nebyla 
od ostatních částí programu zřetelně oddělena a rozeznatelná, s premiérou dne 9. 
března 2008, čímž se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping 
byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. listopadu 
2010 č. j. 3 As 12/2010-68, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady na zrušení 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2009 č. j. 11 Ca 27/2009-36, 
kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 25. srpna 2008 sp.zn. 
2008/871/FOL/CET č. j. fol/7463/08, jímž Rada uložila CET 21 spol. s r. o. sankci ve 
výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. neboť 
odvysílala reklamu IKO (provozovatelem označenou jako sponzor pořadu, mutace 2) s 
premiérou dne 23. března 2008, čímž se dopustila porušení povinnosti zajistit, aby 
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně 
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. 
listopadu.2010, č. j. 9A 220/2010 – 292-303, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. 
vhu/5853/08 ze dne 26.8.2008, sp.zn. 2008/1209/vhu/FTV, ve věci neoddělené reklamy, 
spočívající v slovním upozornění moderátora na pořad o Vyvolených na rozhlasových 
programech Frekvence 1 a Evropa 2 v pořadu VyVolení – Noví hrdinové, odvysílaném 
ve dnech mezi 12. zářím 2007 a 30. listopadem 2007 na programu Prima televize, a věc 
vrácena Radě k dalšímu řízení.  

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 21. prosince 2010 
toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o., IČ: 48115908, 
se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00, Praha 8, správní řízení vedené pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Vyvolení – 
Noví hrdinové na programu Prima televize dne 12.9.2007 od 0:05 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 17.9.2007 od 23:25 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
20.9.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 24.9.2007 od 23:25 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
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hrdinové na programu Prima televize dne 30.9.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 4.10.2007 od 23:50 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
15.10.2007 od 22:25 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 15.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 16.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 16.10.2007 od 23:50 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
17.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 17.10.2007 od 22:05 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 18.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 18.10.2007 od 23:50 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
19.10.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 21.10.2007 od 00:45 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 22.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 22.10.2007 od 22:25 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
23.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 23.10.2007 od 23:55 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 24.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 24.10.2007 od 22:05 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
25.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 25.10.2007 od 23:50 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 26.10.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 26.10.2007 od 23:20 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
27.10.2007 od 20:00 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 28.10.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 28.10.2007 od 01:05 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 29.10.2007 od 21:15 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
29.10.2007 od 22:25 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 30.10.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 30.10.2007 od 23:55 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 31.10.2007 od 21:15 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
1.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 2.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 3.11.2007 od 20:00 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 4.11.2007 od 22:10 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
5.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 5.11.2007 od 22:25 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 6.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 6.11.2007 od 23:55 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
7.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 8.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 8.11.2007 od 23:50 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 9.11.2007 od 22:10 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
9.11.2007 od 23:20 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 10.11.2007 od 20:00 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
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hrdinové na programu Prima televize dne 11.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 12.11.2007 od 22:20 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
12.11.2007 od 23:55 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 13.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 14.11.2007 od 22:20 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 14.11.2007 od 23:55 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
15.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 15.11.2007 od 23:50 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 16.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 18.11.2007 od 00:40 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
18.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 19.11.2007 od 22:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 19.11.2007 od 23:55 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 20.11.2007 od 23:55 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
21.11.2007 od 22:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 21.11.2007 od 23:55 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 22.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 22.11.2007 od 23:50 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
23.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 23.11.2007 od 23:20 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 24.11.2007 od 20:00 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 25.11.2007 od 00:50 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 27.11.2007 od 23:50 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 27.11.2007 od 00:45 hodin, odvysíláním 
pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 28.11.2007 od 22:15 
hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu Prima televize dne 
29.11.2007 od 21:15 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví hrdinové na programu 
Prima televize dne 30.11.2007 od 22:10 hodin, odvysíláním pořadu Vyvolení – Noví 
hrdinové na programu Prima televize dne 30.11.2007 od 00:30 hodin, obsahujících 
neoddělenou reklamou, spočívající v slovním upozornění moderátora na pořad o 
VyVolených na rozhlasových programech Frekvence 1 a Evropa 2, neboť nebyla 
splněna podmínka předchozího upozornění dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na 
programu Prima televize dne 12.9.2007 od 0:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu 
poukazující slovním upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém 
programu Frekvence 1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu 
Prima televize dne 17.9.2007 od 23:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu 
poukazující slovním upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém 
programu Evropa 2, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima 
televize dne 20.9.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující 
slovním upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu 
Frekvence 1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize 
dne 24.9.2007 od 23:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.9.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
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upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
4.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
17.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
17.10.2007 od 22:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
19.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.10.2007 od 00:45 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.10.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.10.2007 od 22:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
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1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.10.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
26.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
26.10.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.10.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.10.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.10.2007 od 01:05 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.10.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.10.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
31.10.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
1.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
2.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
3.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
4.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
5.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
5.11.2007 od 22:25 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
6.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
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6.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
7.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
8.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
8.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
9.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
9.11.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
10.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
11.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
12.11.2007 od 22:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
12.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
13.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
14.11.2007 od 22:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
14.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
15.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
16.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.11.2007 od 00:40 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
18.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
19.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
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upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
19.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
20.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
21.11.2007 od 23:55 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
22.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
23.11.2007 od 23:20 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
24.11.2007 od 20:00 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
25.11.2007 od 00:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 23:50 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
27.11.2007 od 00:45 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Evropa 2, 
v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
28.11.2007 od 22:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
29.11.2007 od 21:15 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.11.2007 od 22:10 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1, v pořadu Vyvolení – Noví hrdinové vysílaném na programu Prima televize dne 
30.11.2007 od 00:30 hodin odvysílal neoddělenou reklamu poukazující slovním 
upozorněním moderátora na pořad o VyVolených na rozhlasovém programu Frekvence 
1 a stanovila lhůtu k nápravě sedm dní ode dne doručení upozornění. 
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-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Ringier 
Axel Springer CZ a. s. / Blesk.cz video do Evidence pod číslem 1329/2010 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání FTV 
Prima, spol. s r.o. / Videoarchiv do Evidence pod číslem 1330/2010 a vydala 
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence. 

-  Rada nezapsala BONTONFILM a. s. / Cinema.cz jako poskytovatele audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání. 

-  Rada se seznámila s monitoringem a analýzou obsahu audiovizuální mediální služby 
na vyžádání poskytovatele Ari Lieberman / Svobodná internetová TV a neshledala na 
straně tohoto poskytovatele žádné porušení zákona. 

-  Rada se seznámila s podáním k obsahu služby TV Beskyd, doručeným dne 5. 
listopadu 2010. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání HBO 
Česká republika, spol. s r.o. / HBO GO Poland (www.hbogo.pl, www.hbogo.eu) do 
Evidence pod číslem 1296/2010, vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence a 
informuje o provedeném zápisu polský regulační orgán. 

-  Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání HBO 
Česká republika, spol. s r.o. / HBO GO Romania (www.hbogo.ro, www.hbogo.eu) do 
Evidence pod číslem 1297/2010, vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence a 
informuje o provedeném zápisu rumunský a moldavský regulační orgán. 

-  Rada schválila odpovědi k dotazníku Evropské komise, který se týká součinnosti při 
zpracování první zprávy Komise o uplatňování Směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách 2010/13/EU. 

-  Rada udělila provozovateli Rádio Pálava s. r. o. IČ: 26230780 se sídlem Brněnská 
3163/38, 69501 Hodonín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Jih 
(licence Ru/347/00), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Staré Město u Uherského Hradiště 
96,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 14 na stanoviště Uherské 
Hradiště Jalubí 96,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 25 58 / 49 05 29 podle § 20 
odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada udělila provozovateli Radio ProTon s. r. o. IČ: 008 69 996 se sídlem Plzeň, 
Husova 58, č.p. 741, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Kiss Proton (licence Ru/171/99), a to se změnou územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary 
– sídliště 101,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 podle § 20 odst. 
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada udělila provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r.o. IČ: 15891283 se sídlem Praha 
10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Kiss 98FM (licence Ru/116/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Ústí nad Labem – 
Stříbrníky 99,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 02 28 / 50 40 40 podle § 20 odst. 
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada udělila provozovateli RADIO BONTON a. s. IČ: 601 92 682 se sídlem Praha 2, 
Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio 
Bonton (licence Ru/104/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Ústí nad Labem 96,9 MHz / 100 
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W souřadnice WGS 84: 14 02 11 / 50 40 30 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada udělila provozovateli KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. IČ: 602 79 001 se 
sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio "dobrý den" (licence sp.zn.: 2006/1019/zab/KAL), a to se 
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Liberec - Hanychov 106,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 00 
41 / 50 44 16 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada zastavila se společností Rádio Samson spol. s r.o. IČ: 280 10 957, se sídlem 
Plzeň, Smetanovy sady 10, PSČ 301 00, podle ustanovení § 66 odst. 1, písm. g) 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Domažlice – Vavřinec 
103,0 MHz / 100 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou. 

-  Rada udělila provozovateli Rádio Samson spol. s r.o. IČ: 280 10 957, se sídlem 
Plzeň, Smetanovy sady 10, PSČ 301 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio SAMSON (licence sp.zn. 2008/1061/zab, FOL/3458/2010), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtu Domažlice – Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 
25 11 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada neudělila 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 
žádosti 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 Frýdek Místek - město 90,4 
MHz, alt. Frýdek Místek 103,3 MHz z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu. 

-  Rada neudělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi, s trvalým bydlištěm Olomouc, 
Na střelnici 333/2, PSČ 779 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO 
HANÁ spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů, a to v přidělení kmitočtu Zlín - Příluky 88,6 MHz / 100 W a Nový Jičín - 
Dlouhá ulice 98,6 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu. 

-  Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licencí k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Hitrádio Magic (licence Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000) podle § 21 odst. 
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, zejména 
vysílacího schématu a změně podílu mluveného slova z minimálně 12 % nově na 
minimálně 9-12%. 

-  Rada udělila provozovateli AZ Rádio, s. r. o. IČ: 253 25 418, se sídlem Brno, Lidická 
1005/23b, PSČ 602 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu AZ Rádio 
(licence Ru/116/04) podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v 
předchozím souhlasu se změnou zakladatelské listiny. 

-  Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00/1027 ze dne 9. listopadu 2000), podle § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programového schématu a 
některých programových licenčních podmínek. 

http://intranet.rrtv.cz/ObchodniRejstrik.aspx?ic=26765586
http://intranet.rrtv.cz/ObchodniRejstrik.aspx?ic=26765586
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-  Rada udělila provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 14866285, se 
sídlem Na Okruhu 872/10, 460 01 Liberec souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Radio Contact Liberec (licence Ru/105/01/1369 ze dne 9. května 2001), spočívající ve 
změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to 
konkrétně stanovením minimálního podílu mluveného slova na 14-15%, minimálního 
podílu zpravodajství na 6-7% a zrušení podmínky s minimálním rozsahem reklamy s 
tím, že nově bude dodržován maximální zákonný podíl reklamy. 

- Rada přerušila správní řízení ve věci žádosti provozovatele AZ Rádio, s. r. o., IČ: 
25325418, se sídlem Lidická 1005/23b, 602 00 Brno, o udělení souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu AZ Rádio (licence Ru 116/04 ze dne 15. července 
2004), podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
označení názvu programu ze stávajícího na nový název MAGIC BRNO. Důvodem pro 
přerušení je řízení o předběžné otázce podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 
500/2004 Sb., ve spojení s ustanovením § 21 odst. 3 věta šestá zákona č. 231/2001 Sb. 
Předběžnou otázkou je rozhodnutí Městského soudu v Praze v řízení vedeném pod 
sp.zn. 8 A 126/2010, o žalobě podané proti rozhodnutí Rady sp.zn. 2008/925/mis/AZR, 
č. j. cun/1177/2010 ze dne 16. března 2010, kterým Rada udělila předchozí souhlas 
žádosti téhož provozovatele o změnu označení názvu programu ve spojení se změnou 
licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. Řízení se 
přerušuje do doby doručení písemného rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve výše 
uvedené věci, Radě. 

- Rada se v rámci součinnosti orgánů státní správy dotazuje Úřadu pro průmyslové 
vlastnictví na skutečnosti související s možnou zaměnitelností obchodních firem a 
známek 

 

Rozdílné stanovisko Kateřiny Kalistové, Ivana Krejčího a Martina Bezoušky 
k bodu č. 51 

(AZ Rádio, s. r. o. – žádost o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k vysílání rozhlasového programu prostřednictvím vysílačů programu 
AZ Rádio (licence Ru 116/04 ze dne 15. července 2004) podle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu ze 
stávajícího názvu AZ Rádio na nový název MAGIC BRNO) 

 
Rada nerozhodla správně, když přerušila řízení o žádosti provozovatele AZ Rádio, s. r. 
o. z důvodu řízení o předběžné otázce, kterou je rozhodnutí Městského soudu v Praze 
v řízení vedeném pod sp.zn. 8 A 126/2010, o žalobě podané proti rozhodnutí Rady 
sp.zn. 2008/925/mis/AZR, č. j. cun/1177/2010 ze dne 16. března 2010, kterým Rada 
udělila předchozí souhlas žádosti téhož provozovatele o změnu označení názvu 
programu ve spojení se změnou licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb. 
Nově podaná žádost provozovatele, kterou bylo zahájeno odlišné správní řízení od 
řízení, které je nyní u soudního přezkumu, je v dispozici žadatele. Radě nepřísluší 
nakládat s ní jako s žádostí související s jiným řízením. Přerušení řízení tak nemá 
validní důvod a vzhledem k tomu může dojít k situaci, kdy Rada nerozhodne v zákonné 
lhůtě 60 dnů o žádosti a provozovatel nabude souhlas se žádostí na základě pozitivní 
právní fikce podle ustanovení § 21 odst. 3 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. 
Správným postupem Rady bylo věcně rozhodnout o žádosti. 
Dotaz směřovaný na Úřad pro průmyslové vlastnictví ve spojitosti s touto žádostí je 
nadbytečný, neboť se zabývá skutečnostmi, které nespadají do kompetencí Rady. 
Naopak mají soukromoprávní povahu. 

 

 

http://intranet.rrtv.cz/ObchodniRejstrik.aspx?ic=14866285
http://intranet.rrtv.cz/ObchodniRejstrik.aspx?ic=25325418
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-  Rada upozornila provozovatele DELTA MEDIA BROADCASTING, s. r. o., IČ: 
49823311, se sídlem Jana Palacha 1025, 293 01 Mladá Boleslav na porušení § 59 
odst.1 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení licenčních podmínek, neboť ve 
vysílání programu Kiss Delta (licence Ru/172/99/2300 ze dne 22. června 1999) dne 15. 
listopadu 2010 nebyly splněny licenční podmínky, spočívající v nedodržení podílu české 
a slovenské hudby ve vysílání, který má být 10% a stanovila mu lhůtu k nápravě15 dnů 
od doručení upozornění. 

-  Rada 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 život", dne 13.10.2010 od 10:30 hodin na programu 
Frekvence 1, s tématem „Bez jaké drogy se před sexem neobejdete“, který obsahoval 
závadné příspěvky („Mariánka předtím je dobrá, není to špatný…“ (čas 10:38). „Před 
sexem se musím opít, abych si ho užila a prostě se odvázala, jinak jsem nesměla, 
neiniciativní a prostě mě to nebaví.“ (čas 10:56). „Mně před milováním pomůže trochu 
marihuany, zaručenej přírodní povzbuzovák na dlouhý a skvělý prožitky.“ (čas 11:12). 
„Asterko, nejlepší sex je na kokainu, není nic lepšího, než si ho dát na žalud. Ta slast je 
nepopsatelná.“ (čas 11:27), 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. 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače týkajícím se vulgarity ve vysílání 
programu Evropa 2 a s podnětem posluchače na reklamu na film TACHO a její vulgaritu 
ve vysílání programu Rádio Impuls. 

-  Rada upozornila provozovatele rozhlasového vysílání EVROPA 2, spol. s r. o., IČ: 
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 na porušení § 32 odst. 1 písm. 
j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním vulgarismů FUCKER a prdel dne 
2.12.2010 mezi 8.35 – 8.50 na programu EVROPA 2 se dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které osahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhé dne. Rada 
provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

-  Rada udělila provozovateli RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o., IČ: 25960814, se sídlem 
Hradec Králové, Věkoše, areál letiště objekt č. 126, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci (licence č.Ru/34/96) dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a diagramu využití 
rádiových kmitočtů dle žádosti. 

-  Rada upozornila provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů a v systému DVB-T, TV GIMI a. s., IČ: 251 56 527, se sídlem Neplachova 
2297/1, České Budějovice, PSČ 370 04, licence sp.zn.: 2008/215/cun/TV ze dne 8. 
dubna 2008, na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že Radu předem nepožádal o písemný souhlas se změnou seznamu 
akcionářů a s tím související změnu způsobu rozdělení hlasovacích práv, změnu vkladů 
jednotlivých akcionářů, změnu stanov společnosti a stanovila mu lhůtu k nápravě do 15 
dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV GIMI a. s., IČ: 251 56 527, se 
sídlem Neplachova 2297/1, České Budějovice, PSČ 370 04, licence sp.zn.: 
2008/215/cun/TV ze dne 8. dubna 2008 se změnou statutárního a kontrolního orgánu 
dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu podání ze dne 25. listopadu 2010, č. 
j. 9728. 

-  Rada udělila podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli 
Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322, 
Praha 5, souhlas se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci sp.zn. 

http://intranet.rrtv.cz/ObchodniRejstrik.aspx?ic=49823311


 

20 

 

2008/153/řeh/BAR, spočívající ve změně seznamu akcionářů a změně výše obchodních 
podílů jednotlivých akcionářů, dle žádosti. 

-  Rada doplňuje provozovateli Miroslavovi Smejkalovi, IČ 74335782, bytem Trávnická 
555, 68501 Bučovice, podle § 21 odst. 2 zákonač.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání 
licence č. j. sve/6428/09, spis. zn.: 2009/769/sve/SME ze dne 25. srpna 2009, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet okresu 
Vyškov (§ 14 odst.1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.) dle podání provozovatele 
doručeného pod čj. 10344 ze dne 14. prosince 2010. 

-  Rada doplňuje provozovateli KABEL OSTROV, s. r. o., IČ 63508834, podle § 21 odst. 
2 zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č. j. Ru/80/03 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů (§14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č. j. 10265. 

-  Rada upozornila provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s. r. o. 
(licence Ru/70/02) podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť neoznámil změnu statutárního orgánu do 30 dnů ode 
dne zápisu změny v obchodním rejstříku a stanovila mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli AEL Communications ČR s. r. o., IČ: 411 96 
554, zanikla dne 7. prosince 2010 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k 
provozování televizních programů FILM 1, FILM 2, ADULT 1, ADULT 2 prostřednictvím 
kabelových systémů, vydaná na základě rozhodnutí č. j. Ru/115/04/1644 ze dne 15. 
června 2004. O této skutečnosti vydala provozovateli osvědčení. 

-  Rada registrovala provozovateli Czech Digital Group, a. s., IČ.: 258 42 609 (registrace 
sp.zn.: 2008/70/FIA/CDG, č. j. Fia/645/08) změny v přihlášce k registraci podle § 29 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření územního rozsahu 
vysílání o katastrální území dle diagramu využití radiových kmitočtů: Jihlava (Javořice), 
Trutnov (Černá hora) a Brno (Kojál) dle žádosti ze dne 10. prosince 2010, č. j. 10226. 

-  Rada registrovala společnost Nej TV a. s., IČ 28128338, se sídlem České Budějovice, 
Husova tř. 1847/5, PSČ 370 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spis. zn.: 
2010/1307/zem/Nej; územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území okresů 
Beroun, Břeclav, Česká Lípa, Frýdek – Místek, Havlíčkův Brod, Cheb, Chrudim, 
Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jihlava, Liberec, Náchod, Opava, Písek, Prachatice, 
Přerov, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Tábor, Trutnov, 
Třebíč, Zlín, Žďár nad Sázavou v rozsahu přílohy č. 10 přihlášky k registraci o 2 
stranách textu; programová nabídka – registrované rozhlasové a televizní programy: 
ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Rádio Wave, ČRo 6, ČRo 
D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko, Regionální stanice ČRo: ČRo České 
Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina; ČRo 
Region, Středočeský kraj; ČRo Region, Vysočina; ČRo Sever, ČRo Brno, ČRo 
Olomouc, ČRo Ostrava, B B C, EVROPA 2, FREKVENCE 1, HELAX, Hitrádio Orion, 
KISS Morava, RADIO ČAS – FM, Radio Hey, RÁDIO IMPULS, Radio Proglas, Rádio 
Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Patria, Rádio 
Regina, Radio Slovakia International, Rádio Slovensko, RÁDIO EXPRES, Rádio VIVA, 
1 PR (Jedynka POLSKIE RADIO), 2 PR (Dwójka POLSKIE RADIO), 3 PR (Trójka 
POLSKIE RADIO), POLSKIE RADIO KATOWICE, Radio ZET, RFM FM; ČT 1, ČT 2, 
ČT4 Sport, ČT24, CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, CS mini, DOKU CS, FASHION TV, 
Fenix, Film Box, FILMBOX EXTRA, HBO, HBO 2, HBO Comedy, IFK, INFO, Informační 
kanál Hlinsko, Informační kanál OÚ Kostice, JVP TV, KINO CS, LEO TV s časovým 
rozsahem 22:00-06:00 h, Minimax, MTV, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko), 
OIK TV, Prima televize, Prima COOL, PUBLIC, R1, Retro Music Television, RTM, 
Spektrum, SPORT2, SPORT 5, Televize Barrandov, TELEVIZE HBin, Tv NOE, VIDEO 
JS – Účko, Z 1, 3sat, Animal Planet (Europe), Animax, ARD, ATV, AXN, AXN Crime, 
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AXN Sci-Fi, BBC World News, Bebe TV, bebe tv HD, Bloomberg Television, Cartoon 
Network, CCN International, CNBC Europe, DARING!TV, Deutsche Welle, 
DISCOVERY Channel, Discovery Science, DISCOVERY Travel & Living, Discovery 
World (Europe), Disney Channel, DOKU KLUB, ESPN America, ESPN Classic Sport 
Europe, EUROSPORT INTERNATIONAL, EUROSPORT 2, Extreme Sports Channel, 
FILM+2, FISHING & HUNTING PREMIUM CHANNEL, Investigation Discovery 
(Europe), Hustler TV, JimJam, JOJ, JOJ PLUS, KI.KA, MEZZO, MGM - Channel Central 
Europe, MTV Europe, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks (původní název MTV2), 
MUSIX BOX, MUSIQ 1, National Geographic Channel – Central Europe, ORF 1, ORF 2, 
ORF Sport Plus, Playboy TV, Polsat, Private Spice, PRO 7, PULS 4, RAI UNO, RTL, 
RTL II, Sat.1, Spice s časovým rozsahem 23:00-06:00 h, Sport 1, STV 1 – Jednotka, 
STV 2 – Dvojka, STV – Trojka, Super RTL, TA3, TCM, The History Channel (Europe), 
TV Deko, TV DOMA, TVN, TVN Siedem, TVN 24, TV 4, TV Puls, TVP HISTORIA, TVP 
INFO (původní název TVP 3), TVP KULTURA, TVP Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Sport, 
TV Paprika, TV5 (Monde), TV MARKÍZA, Universal Channel, Viasat Explorer, Viasat 
History, Viasat Nature (CEE), VH 1 Classic, VH 1 Europe. VIVA, VOX, ZDF, Fine Living 
Network (původní název Zone Club), Zone Reality TV, Zone Romantica, včetně 
technického zabezpečení programů DARING!TV, Hustler TV, Playboy TV, Private Spice 
dle § 32 odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu podání č. j. 9922 ze dne 
30. listopadu 2010 ve znění doplnění ze dne 7., 10. a 16. prosince 2010, č. j. 10137, 
10256 a 10516. 

-  Rada registrovala provozovateli Media Vision s r. o. (registrace sp.zn. 
2006/960/sve/CZR, č. j. sve/8685) změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci 
dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) spočívající ve změně vkladu společníků, výše jejich 
obchodních podílů a seznamu společníků dle podání č. j. 10211. 

-  Rada zrušila dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli převzatého 
vysílání ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, IČ 00050784, registraci č. j. 
Rg/28/97 na jeho žádost ke dni 31. prosince 2010, dle podání č. j. 10264. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele MAME Moravské Budějovice, s. r. o., IČ 25570161, o změně skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci č. j. Rg/1/00 spočívající v rozšíření programové 
nabídky o český rozhlasový program ČRo 7 – Radio Praha, převzaté televizní 
programy: český FILMBOX EXTRA a zahraniční ARTE, ATV, JOJ PLUS, MUSIQ 1, 
ORF Sport Plus, STV 3 a se změnou časového rozsahu vysílání programů HUSTLER 
TV, Playboy TV a Private Spice na dobu od 0:00 do 24:00 hodin, včetně specifikace 
technického zabezpečení dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dle podání 
č. j. 9729 a 10225. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s. r. o., IČ 25847112, dle § 
29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č. j.: Rg/26/01 ze 
dne 13.3.2001, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
televizní programy: české: KINO CS, DOKU CS, MUZIKA CS, HBO HD; dle podání č. j. 
9953 ze dne 2.12.2010. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. ukončil analogové 
vysílání v lokalitách Chocerady 34. kanál a Sázava 45. kanál a vydala o tom osvědčení. 

-   Rada schválila termíny zasedání RRTV dle přiloženého harmonogramu. 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č. j. 7 A 104/2010 ze 
dne 17. 12. 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 14. 3. 2007 sp.zn. 
Rpo/144/05, sot/3263/07 o uložení pokuty provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. ve výši 
1 000 000,- Kč za jeden z dílů pořadu ze série reality show VyVolení odvysílaný dne 10. 
října 2005 od 19:50 hodin, který obsahoval prvky agresivní verbální komunikace, 
nevhodnou prezentaci sexuální tématiky a častou prezentaci kouření, protože ve věci 
byla již pokuta pravomocně uložena. 
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V Praze dne 22. 12. 2010 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


