
Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

 na svém 1. zasedání, které se konalo ve dnech  9. -  10. ledna  2007 

 
-   udělila společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, licenci k 
televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: HBO Comedy, územní rozsah vysílání: Polsko 
-   nařídila ústní jednání se společností HELP FILM, s.r.o. ve věci licenčního řízení k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice 
-   udělila provozovateli ESA-rádio, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v 
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 
55% obchodního podílu společníka ESA s.r.o. a 5% obchodního podílu společníka Mgr. 
Jindřicha Karase na společnost STAMFORD MANAGING, a.s., změně výše vkladů a 
jejich obchodních podílů a seznamu společníků 
-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2006, č.j. 5 Ca 
22/2006-98, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
-   neudělila provozovateli Radiospol s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu 
vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Břeclav město 94,7 MHz/100 W alternativně 
104,1 MHz/50 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
-   neudělila provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu 
vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Nové Město na Moravě - Harusův kopec 94,5 
MHz alternativně 94,6 MHz / 300 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
-   rozhodla předat  podnět na neplnění úkolů veřejné služby Českého rozhlasu Radě 
Českého rozhlasu a to na základě rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Ca 
236/2006-32 
-   registrovala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o 
nové převzaté programy televizní české: FILM BOX, Nonstop Kino, TV Noe; zahraniční: 
BYU TV, Jettix, MGM Channel, TV Patriot, Zone Fantasy, Zone Horror 
-   spojila podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu z moci úřední věcně 
související řízení o žádosti společnosti FTV Prima, spol. s r. o. o změnu licenční 
podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených s provozovateli 
regionálního (místního) televizního vysílání, o žádosti společnosti GENUS TV a. s. o 
změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se 
společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti Regionální televize DAKR, s. 
r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených 
se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TVLYRA s. r. o. o změnu 
licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností 
FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV MORAVA, s. r. o. o změnu licenční 
podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV 
Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV Vřídlo s. r. o. o změnu licenční podmínky 
týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. 
s r. o. a o žádosti společnosti ZAK TV s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se 
připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o. 
-   vydala provozovatelům FTV Prima, spol. s r. o., GENUS TV a. s., Regionální televize 
DAKR, s. r. o., TV LYRA s. r. o., TV MORAVA, s. r. o., TV Vřídlo s. r. o. a ZAKTV s. r. o. 



souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek 
týkajících se připojovacích časů na sdílených kmitočtech  
-   zamítla žádost společnosti FTV Prima spol. s r. o. o změnu licenční podmínky týkající 
se připojovacích časů na kmitočtech sdílených s provozovateli regionálního (místního) 
televizního vysílání RTA Východní Čechy, s.r.o., RTA Jižní Čechy, s.r.o., RTA Zlín, 
s.r.o., Studio CLIPPER, s.r.o., FATEM TV, a.s. z toho důvodu, že by změna vedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení  
-   konstatovala, že vysílací časy provozovatelů televizního vysílání na kmitočtech 
sdílených společností FTV Prima, spol. s r. o. a provozovateli regionálního (místního) 
televizního vysílání, u kterých nedošlo do 31. prosince 2006 ke změně licenčních 
podmínek týkajících se připojovacích časů, musí v období od 1. ledna 2007 odpovídat 
poslední časově neomezené změně licenčních podmínek týkajících se připojovacích 
časů  
-   zahájila s provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., FATEM-TV, a.s., Studio CLIPPER 
s.r.o, RTA ZUN, s.r.o., RTA Východní Čechy, s.r.o., RTA Jižní Čechy, s.r.o, V+J spol. s 
r.o., GENUS TV, a.s., Regionální televize DAKR, spol. s r.o., TV LYRA spol. s r.o., TV 
Vřídlo, spol. s r.o., ZAK TV, spol. s r.o., TV MORAVA, spol. s r.o. a Českomoravská 
televizní, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušování licenčních 
podmínek v době od 1. ledna 2007  
-   přikázala provozovateli FATEM - TV, a.s., aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí uvedl vysílání programu RTA JIŽNÍ MORAVA do souladu se základní 
programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 1998 č.j. 
Ru/215/97, zejména aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto 
základní programovou specifikací.  
-   přikázala provozovateli Studio CLIPPER s.r.o., aby ve lhůtě tří dnů od doručení 
tohoto rozhodnutí uvedl vysílání programu RTA OSTRAVA do souladu se základní 
programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze dne 21. října 1997 č.j. 
Ru/216/97, zejména aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto 
základní programovou specifikací  
-   přikázala provozovateli RTA Zlín, s.r.o., aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí uvedl vysílání programu RTA ZLÍN, do souladu s základní programovou 
specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze dne 12. března 1996 č.j. Ru/36/96, zejména 
aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto základní programovou 
specifikací  
-   přikázala provozovateli RTA JIŽNÍ ČECHY, spol. s r.o., aby ve lhůtě tří dnů od 
doručení tohoto rozhodnutí uvedl vysílání programu RTA JIŽNÍ ČECHY do souladu se 
základní programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 1994 
č.j. Ru/137/94, zejména aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto 
základní programovou specifikací  
-   přikázala provozovateli RTA VÝCHODNÍ ČECHY s.r.o., aby ve lhůtě tří dnů od 
doručení tohoto rozhodnutí uvedl vysílání programu RTA VÝCHODNÍ ČECHY do 
soulad se základní programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze dne 12. 
března 1996 č.j. Ru/34/96, zejména aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v 
souladu s touto základní programovou specifikací  
-   přikázala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., aby ve lhůtě tří dnů od doručení 
tohoto rozhodnutí uvedl své vysílání do souladu s licenční podmínkou č. 33 dle 
rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1994 č.j. Ru/93/94 a strukturoval programové 
schéma svého vysílání tak, aby jeho pořady plynule navazovaly na vysílací časy všech 
programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání na sdílených 
kmitočtech 
 



-   zahájila správní řízení z moci úřední s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
jednostranného vyjádření ke vstupům regionálních televizí sdružených v síti RTA, které 
bylo zaznamenáno v programu Prima televize dne 1. ledna 2007 v čase 15:27:12–
15:27:58 hod. ve formě běžícího titulku v rámci pořadu Hercule Poirot, aniž by byl 
uveden názor protistrany či neutrální názor, se provozovatel mohl dopustit porušení 
povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů 
-   vydala provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) spočívající ve změně licenčních 
podmínek 
-   shledala, že provozovatel Star promotion, s. r.o., odvysílal program Radio Hey Brno v 
kontrolovaných dnech 12. a 14. listopadu 2006 v souladu s licenčními podmínkami a 
zákonem č. 231/2001 Sb. 
-   zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a.s. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. (provozovatel je 
povinen nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by 
mohly ohrozit fyzický psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých), kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Sexy život dne 27. září 2006 od 11.05 hodin na programu 
Frekvence 1 
-   vydala provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. upozornění dle § 59 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil 
tím, že ve dnech 1. a 2. října 2006 na programu Radio JIZERA 105,7 FM nedodržel 
podíl české hudební produkce a programovou skladbu a ukládá v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč 
-   zahájila s provozovatelem AZ MEDIA s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl 
Radě vyžádaný záznam vysílání programu brněnská 1 ze dne 12. října 2006, úseku 
21.00-24.00 hod., ale záznam obdobného úseku vysílání ze dne 2. října 2006 
-   zahájila s provozovatelem AZ – MEDIA s. r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2. 
října 2006 v úseku 21.00–24.00 hod. na programu brněnská 1 odvysílal část programu 
označenou jako rubrika Soutěž, která obsahovala sdělení identifikující komerční subjekt, 
jeho služby a uvádějící kontaktní informace na tento subjekt, které mělo charakter 
skryté reklamy 
-   zahájila s provozovatelem AZ – MEDIA s. r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2. 
října 2006 v úseku 21.00–24.00 hod. na programu brněnská 1 odvysílal reklamu, která 
nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově oddělena od ostatních částí 
programu, a to formou opakovaného odvysílání hlasového sdělení „na vizáži našich 
moderátorů se podílejí společnosti Jean d’Estrées a oděvní studio Musilka“ 
-   shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Před půlnocí dne 16. října 
2006 od 23.33 hodin na programu ČT24 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-   shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Uvolněte se, prosím, 
obsahující rozhovor s Alexandrem Vondrou, ministrem zahraničí a kandidátem na 
senátora, dne 6. října 2006 ve 21.40 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 
-   vzala na vědomí vysvětlení Úřadu pro ochranu osobních údajů, že odvysíláním 
záběrů osobního dokladu v reportáži Inspektor Klimša zasahuje v pořadu Na vlastní oči 
dne 7. června 2006 od 21.40 hod. na programu Nova patrně nedošlo k porušení zákona 
č. 101/2000 Sb. a neshledala ani porušení zákona č.231/2001 Sb. 



-   zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení zahájené z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 50 odst. 1, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
dne 5. září 2006, neboť odpadl důvod řízení 
-   zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 5. srpna 2006 
provozovatel odvysílal 1745s reklamy, čímž čas vyhrazený reklamě o 17s přesáhl 
povolené 1% denního vysílacího času 
-   vydala provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r. o., upozornění na porušení ustanovení 
§ 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. května 
2006 a následně v každé repríze byla na programu NIKA -TV v infotextové smyčce 
zařazena politická reklama ODS a ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku 
nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli TV-MAJ s. r. o., upozornění na porušení podmínek udělené 
licence, kterého se dopustil tím, že ve dnech 18. - 28. května 2006 v programu TV-MAJ 
neobměnil videotextovou smyčku a rovněž délka smyčky je nedostatečná a ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli Vitvarové Květoslavě upozornění na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 18. - 28. 
května 2006 na programu TV ŠEBEROV nebylo ve vysílání uváděno logo a ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli BROAD ROAD, a. s., upozornění na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 18. - 28. 
května 2006 bylo na záznamu programu TV Metropol ve vysílání uváděno logo stanice 
pouze na částečné ploše, a to v 51% vysílacího času a ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli Strakonická televize, s. r. o., upozornění na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že za období 18. - 
28. května 2006 poskytl Radě na vyžádání záznam vysílání v takové kvalitě, která 
neumožnila tento záznam analyzovat a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   zastavila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, s. r. o správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se měl dopustit překračováním hodinového limitu reklamy ve dnech 12. května 
2006 na programu TV Třinec, neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele 
byla porušena 
-   zastavila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, s. r. o správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se měl dopustit překračováním hodinového limitu reklamy ve dnech 19. května 
2006 na programu TV Třinec, neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele 
byla porušena 
-   zastavila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, s. r. o správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se měl dopustit překračováním hodinového limitu reklamy ve dnech 26. května 
2006 na programu TV Třinec, neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele 
byla porušena 
-   zastavila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, s. r. o správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 



kterého se měl dopustit překračováním hodinového limitu reklamy ve dnech 18. – 28. 
května 2006 na programu TV Třinec, neboť nebylo prokázáno, že by povinnost 
provozovatele byla porušena 
-   vydala provozovateli KABEL OSTROV, s. r. o., upozornění na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na Radě 
poskytnutém záznamu vysílání zpravodajství programu Místní program Ostrov z období 
od 18. - 28. května 2006 nebylo uvedeno logo a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli KABEL OSTROV, s. r. o., upozornění na porušení ustanovení § 
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na Radě 
poskytnutém záznamu vysílání zpravodajství programu Místní program Ostrov z období 
od 18. - 28. května 2006 byla ve vysílání zařazena skrytá reklama, když byla v rámci 
soutěže propagována restaurace Družba a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli KABEL OSTROV, s. r. o., upozornění na porušení ustanovení § 
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na Radě 
poskytnutém záznamu vysílání zpravodajství programu Místní program Ostrov z období 
od 18. - 28. května 2006 byla ve vysílání zařazena skrytá reklama, když byla v rámci 
pořadu Videotip propagována videopůjčovna NK a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli SATT, a. s., upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na Radě poskytnutém 
záznamu audiovizuálního vysílání programu Televize Vysočina z období od 18. května 
do 28. května 2006 nebylo uvedeno logo a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   zastavila s provozovatelem SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o. správní řízení 
zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se měl dopustit neuvedením loga v dodaném záznamu 
infotextového vysílání programu Infokanál Luhačovice z období 18. 28. května 
2006,neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele byla porušena 
-   vydala provozovateli SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., upozornění na porušení 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na Radě 
poskytnutém záznamu vysílání programu Infokanál Luhačovice činil dne 18. května 
2006 časový rozsah vysílaných reklam 25% denního vysílacího času a ukládá 
účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   vydala provozovateli TELTO, spol. s r. o., upozornění na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě na vyžádání 
poskytl záznam vysílání z lokality Prachatice z období 18. - 28. května 2006 v takové 
kvalitě, která neumožnila záznam analyzovat a ukládá účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
-   zastavila s provozovatelem TETA s. r. o. správní řízení zahájené z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
měl dopustit neoddělením reklamy od ostatních částí programu v infotextové smyčce 
programu INFOKANÁL TETA v období od 18. do 28. května 2006, neboť nebylo 
prokázáno, že by povinnost provozovatele byla porušena 
-   schvaluje služební cestu předsedy a místopředsedů do Bratislavy 



-   vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba 
společnosti FTV Prima, spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady o stanovení územního rozsahu 
digitálního vysílání pro FATEM-TV, a.s. 
- rozhodla na základě podnětů analyzovat pořady:  

        reportáž o Hnutí na obranu majitelů realit v TV novinách na programu Nova dne 14.  
        prosince 2006 od 19.30 hod.  

film Horem pádem, odvysílaný na programu ČT1 dne 1. ledna 2007 od 20.00 hod. 
zpravodajskou relaci Televizní noviny, resp. reportáž zachycující popravu Saddama 
Husajna, odvysílaná na programu Nova dne 31. prosince 2006 v 17.25 hod. 
množství titulkování pro neslyšící v programech různých provozovatelů 
reportáž o radnici v Ostravě – Svinově v pořadu Případ pro reportérku ze dne 5. října 
2006 od 17.00 hodin 
reportáž o výběru technologií pro vybírání dálničního mýta na programu Nova v pořadu 
Na vlastní oči dne 29. listopadu 2006 od 21.20 hod. 
reportáž o starostovi obce Třemešná v pořadu Kosmopolis dne 29. listopadu.2006 v 
18:30 hod. na programu CT2. 
reklamu (přípravky na hubnutí) firmy Nord Pharma, odvysílaná na ČT1 dne 25. 
listopadu 2006 kolem 19:35 hod. 
reklamu na přípravek Benefibra společnosti Novards, odvysílaná na programu Nova 31. 
prosince 2006 mezi 19:10 - 19:30 hod. 
reklamu na Cortisil, přípravek proti hubnutí firmy Daleapharma, odvysílaná dne 28. 
prosince 2006 kolem 23:00 hod. na programu Prima 
údajné přerušení vysílání Prima televize programem TV Vysočina dne 28. prosince 
2006, k němuž mělo dojít těsně před 24.00 hod. 
reportáž o změně evropské legislativy, upravující přepravu živých zvířat, odvysílaná na 
programu ČT24 dne 7. ledna 2007 od 17.05 hod. 
 
   

V Praze dne 10. ledna 2007 
 

Ing. Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 
 
 

kontakt: info@rrtv.cz 
274 811 826 


