Zápis z 2. zasedání, konaného dne 17. 1. 2012
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Kostrhun, Rozehnal, Bezouška, Matulka, Ondrová,
Pejřil, Bouška, Krejčí, Jehlička
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 2. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
12-0-0
2. 2011/1034/FOL/Sur: Suricate eyes s.r.o.; Rádio Bohemia, spol. s r.o., doplněk stravy
Suricate eyes, neuvedení textu "doplněk stravy" v rozhlasové reklamě_dokazování
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 140 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vydává u s n e s e n í o společném řízení ve věcech
vedených pod sp. zn. 2011/726/FOL/Sur a 2011/891/FOL/BOH. Věc je nadále vedena
pod sp. zn. 2011/1034/FOL/Sur.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) a § 8a odst. 3
písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů a v souladu s ustanovením § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád uděluje společně a nerozdílně zadavateli reklamy společnosti
Suricate eyes s.r.o., IČ: 25154931, se sídlem Broţíkova 445/8, 370 01 České
Budějovice a zpracovateli reklamy, společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o., IČ:
40765806, se sídlem Říčanská 3 č.p. 2399, 101 00 Praha 10, pokutu ve výši 50 000,Kč, neboť zadáním a zpracováním reklamy na doplněk stravy Suricate eyes, která byla
odvysílána dne 24. června 2011 v 7:13:21 hodin, 11:21:08 hodin, 11:57:41 hodin,
14:42:01 hodin, 17:01:41 hodin a 17:27:28 hodin na rozhlasovém programu Kiss jiţní
Čechy, se dopustily porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20111034. Účastníkům řízení se podle ustanovení §
79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou,
která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů
řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 371119223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20111034
9-0-0
3. 2011/903/FOL/Sow: SowuloPerth s. r. o.; Smoklin_detoxikační čaj_§5d odst.2
písm.d)_dokazování
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
zastavuje správní řízení vedené se zadavatelem reklamy společností SowuloPerth s. r.
o., IČ: 28987543, se sídlem Praha 5, Lumiérů 431/7, PSČ 152 00, vedené pro zadání
reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, verze 5- detoxikační čaj, odvysílán dne
16. září 2011 na programu COUNTRY RADIO v čase 13:44:46 hodin, pro moţné
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny
nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování,

léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat, neboť
porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení
9-0-0
4. 2011/1097/sve/Faj: Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 24176214/FAJNROCK TV - řízení o
udělení licence k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů ústní jednání dne 17. ledna 2012 V 13:50 hodin
- Rada uděluje společnosti Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 24176214, sídlo Praha 10,
Hradešínská 1825/36, PSČ 101 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12
let; označení (název) programu: FAJNROCK TV; základní programová specifikace:
hudební program zaměřený na českou a zahraniční rockovou scénu od 60. let po
současnost; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: čeština;
územní rozsah vysílání: katastrální území v České republice v kabelových systémech
provozovatelů převzatého vysílání SELF Servis, spol. s r.o., T – Systems Czech
Republic a.s., SAT – AN CableNet & Multimedia s.r.o., OrbisNet, s.r.o., JON.cz s.r.o.,
EDERA a.s., SATT a.s., Magnalink, a.s., Dragon Internet, a.s., SELECT SYSTEM,
s.r.o., CATR spol. s r.o. ; dle ţádosti doručené dne 8. 12.2011, č.j. 9965
9-0-0
5. 2011/827/zem/POL: POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR; řízení o udělení licence k
provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů - ústní jednání dne 17. ledna 2012, 14:10 h
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ
25859838, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00,
licenci podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., k provozování zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 12 let; název
(označení) programu: POLAR; základní programová specifikace: regionální informační
program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílání: Moravskoslezský
kraj; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti doručené Radě dne 14. září
2011, č.j. 7161, ve znění doplnění ze dne 14. října 2011, č.j. 7962 a 19. prosince 2011,
č.j. 10588
9-0-0
6. 2012/917/zem/POL: POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR Nový Jičín; řízení o
udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů - ústní jednání 17. ledna 2012, 14:30 h
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ
25859838, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, podle
§ 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 12 let; název (označení)
programu: POLAR Nový Jičín; základní programová specifikace: lokální informační
program; územní rozsah vysílání: Nový Jičín; časový rozsah vysílání: 24 h denně;
hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne 19. října 2011, čj. 8102, ve
znění doplnění ze dne 21. listopadu 2011, 9161 a 19. prosince 2011, č.j. 10589.
9-0-0
7. 2011/1091/FIA/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051/ DISNEY
CHANNEL – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice – ústní jednání dne 17. ledna 2012, ve 14.50 hodin –
rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se
sídlem PETER WILEY, 3 QUEEN CAROLINE STREET, HAMMERSMITH, LONDON
W6 9PE, zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační
sloţka, IČ: 241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, dle

§ 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název) programu: DISNEY CHANNEL;
základní programová specifikace: Kombinace hraných a kreslených pořadů určených
dětem a mládeţi od 4 do 14 let s hlavním zaměřením na děti od 7 do 11 let. Obvyklá
denní kombinace zahrnuje 70% podíl hraných pořadů a 30% podíl kreslených pořadů;
výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Polsko;
hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně dle ţádosti ze
dne 7. prosince 2011, č.j.: 9888 ve znění upřesnění ze dne 6. ledna 2012, č.j.: 336
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ
území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence
společnosti THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, IČ 530051, se sídlem PETER
WILEY, 3 QUEEN CAROLINE STREET, HAMMERSMITH, LONDON W6 9PE,
zastoupené v ČR: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační sloţka, IČ:
241 57 031 se sídlem Praha 4, Nusle, Lomnického 1705/5, k televiznímu vysílání
programu DISNEY CHANNEL šířeného prostřednictvím druţice se základní
programovou specifikací: Kombinace hraných a kreslených pořadů určených dětem a
mládeţi od 4 do 14 let s hlavním zaměřením na děti od 7 do 11 let. Obvyklá denní
kombinace zahrnuje 70% podíl hraných pořadů a 30% podíl kreslených pořadů; hlavní
jazyk vysílání: polština
9-0-0
8. 0011(2012): TV Osoblaha s.r.o.; Analýza záznamu TV Osoblaha z časového období
2.9.2011 - 4.9.2011 (dodáno jako reakce na vydané upozornění na porušení zákona)
- Rada se seznámila s analýzou zapůjčeného záznamu programu INFOkanál TV
Osoblaha provozovatele TV Osoblaha s.r.o. z časového období 2.9.2011 – 4.9.2011.
12-0-0
9. 0022(2012): Přehled diváckých podání ohledně televizního vysílání
- Rada se seznámila s diváckými podněty, zaslanými v období od 20. prosince 2011 do
9. ledna 2012, týkajícími se těchto pořadů a dalších částí vysílání: CET 21 spol. s
r.o./Nova; film Sedm hříchů, odvysílaný dne 7. ledna 2012 od 10:25 hodin. Různí
provozovatelé; spot na Abexine Gel. Česká televize – ČT1, ČT24; reportáţe o
vánočních a povánočních nákupech v pořadu Události 22. a 27.12.2012. Různí
provozovatelé; reklama Mountfield. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize; TV BOMBA,
odvysílaný dne 31. 12. 2012 od 9:55 hodin. Česká televize/ČT1;Asterix a překvapení
pro Césara, odvysílaný dne 28. 12. 2011 od 16:35 hodin. FTV Prima, spol. s r.o./Prima
televize; údajně nevhodné pořady v období státního smutku za zesnulého Václava
Havla. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize; reportáţe v pořadu Zprávy TV Prima ze
dnů 29. listopadu, 2. prosince a 13. prosince 2012 o pronájmu stadionu v Rychnově nad
Kněţnou. Různí provozovatelé; grafické upoutávky na vlastní pořady, vkládané do
vysílání. Česká televize/ČT1; Otázka peněz, odvysílaný dne 8. ledna 2012 od 21:41
hodin. Česká televize/ČT24; Otázky Václava Moravce – 2. část, odvysílaný dne 8. ledna
212 od 13:05 hodin. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize; Reakce na dopis, kterým
bylo stěţovatelce oznámeno projednání jejího podání. DISNEY EUROPE CHANNELS
B.V.; Stíţnost zaslaná polským regulátorem na program Disney Junior, údajně
licencovaný v ČR a vysílající v polštině. CET 21 spol. s r.o./Nova, Nova Cinema;
zvýšená hlasitost reklam. Různí provozovatelé; Další z řady vyjádření ke kampani „Vaše
televize …“ .Ţádný provozovatel; údajně klamavá internetová reklama firmy VISA. FTV
Prima, spol. s r.o.; údajně nevyplacená finanční výhra z nespecifikované soutěţe. CET
21 spol. s r.o./Nova; Odpolední televizní noviny dne 8. ledna 2012. Česká
televize/ČT1,CT24; nesouhlas s tím, ţe ranní blok Studio 6 je vysílán na dvou
programech zároveň. Nespecifikovaný provozovatel; Reklama OKAY. Česká
televize/ČT1; nesouhlas s podobou pořadu Předpověď počasí.
12-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, na porušení § 32 odst.
1 písm. j), kterého se dopustil odvysíláním pořadu Sedm hříchů dne 7. ledna 2012 od
10:25 hodin na programu Nova, který obsahoval vulgarismy (časy od začátku filmu):
27:15 šoustáš; 27:40 v hajzlu; 1:08:20 a 1:27:41 děvka; 1:15:40 a 1:20:50 coura;
1:25:20 hovno; 1:28:14 hajzl. Tím provozovatel porušil povinnost ukládající nezařazovat
do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však
moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
10-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá dle §
7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456,
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, 152 00, o sdělení zadavatele
teleshoppingového spotu Abexine Gel, odvysílaného dne 7. prosince 2011 od 5:47
hodin na programu Nova.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní řízení z moci úřední
pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním reportáţe na téma pronájmu zimního stadionu v Rychnově nad Kněţnou
v rámci pořadu Zprávy TV Prima dne 29. listopadu 2011 od 18:55 hodin na programu
Prima televize. Při zpracování reportáţe nebylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti,
jelikoţ reportér značně předpojatě prezentoval svůj pohled na pojednávanou
problematiku. Autoři reportáţe pouţili záznam telefonického rozhovoru se starostou
města, přičemţ odpověď starosty přiřadili k jiné otázce, neţ na kterou původně
odpovídal. Zatímco celý proces pronájmu stadionu proběhl dle vyjádření zástupců
města v souladu s právními předpisy České republiky, autoři reportáţe, ačkoli nepřinesli
ţádné věcné důkazy o porušení zákona, svými tvrzeními a pouţitými formulacemi –
např. „za velmi podivných okolností“ apod. - a účelově sestříhanými vyjádřeními aktérů
případu vyvolali v divákovi dojem, ţe zástupci města nejednali při pronájmu stadionu a
následném udělení dotace v souladu se zákonem. Divákovi se tak nedostalo
objektivních a vyváţených informací.
7-1-1
10. 2011/350/DRD/KAT: KATEL spol. s r.o.; TV Katel/Vodňany,Nová Pec/8.11.4.2011/00:00-24:00 - neposkytnutí záznamu - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne
17. ledna 2012 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli KATEL spol. s r.o., sídlem

Zlatá stezka 167, 383 01 Prachatice, IČ: 466 79 065, pokutu ve výši 5 000,-Kč za
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu TV KATEL z
lokalit Vodňany a Nová Pec z časového období od 8. dubna 2011 od 00.00 hodin do 11.
dubna 2011 do 24.00 hodin. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2011350. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální
částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2011350.
12-0-0
11. 2011/736/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Zprávy TV
Prima/reportáž o rušení nočního klidu provozovnou Saigon v Praze 5/15.7.2011/18:55 po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 17. ledna
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., sídlem
Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní řízení vedené pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe o rušení nočního klidu
provozovnou Saigon v Praze 5, dne 15. července 2011 od 18:55 hodin na programu
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
řízení.
12-0-0
12. 2011/240/DRD/OBE: OBEC ŠLAPANOV; Info Šlapanov/27.-31.1.2011 - poskytnutí
záznamu - chybí hudební zvuková složka - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 17. ledna
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem OBEC ŠLAPANOV, IČ:
00268348, sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu správního
řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
13. 2011/750/LOJ/MPŘ: Město Přibyslav; TV Přibyslav/nejednoznačné zapůjčené
záznamy
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Město Přibyslav, IČ: 00268097, sídlo: Bechyňovo
náměstí 1, 58222 Přibyslav správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ je provozovatel vysílání povinen
uchovávat v odvysílané podobě a v náleţité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na

písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť porušení zákona nebylo prokázáno a tím
odpadl důvod správního řízení
12-0-0
14. 2008/788/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Srážka vlaků/19.5.2008/19:00 300 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. listopadu
2011, č.j. 8 A 45/2010-113, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince
2009, č.j. BUR/512/2009, jímţ byla provozovateli, České televizi, uloţena pokuta ve výši
300 000 Kč za odvysílání pořadu Události, resp. reportáţe Sráţka vlaků, dne 19. května
2008 v 19:00 hodin na programu ČT1, ve které byly prezentovány neaktuální a navíc i
tři hodiny před vysíláním vyvrácené informace o příčině sráţky vlaků, čímţ se dopustil
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. ledna 2012
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Události, resp. reportáţe Sráţka vlaků, dne 19. května 2008 v
19:00 hodin na programu ČT1,neboť uplynula jednoletá subjektivní prekluzivní lhůta dle
§ 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., umoţňující uloţení pokuty ve věci.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dle ustanovení § 59 odst. 1
- 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
"zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 19. května 2008 v čase od 19:00 hodin
odvysílal na programu ČT1 pořad Události, respektive reportáţ Sráţka vlaků, ve které
byly prezentovány neaktuální, nepřesné aţ zkreslující informace o příčině sráţky vlaků,
navíc informace jiţ před vysíláním reportáţe vyvrácené, a to bez uvedení času nehody,
případně času zpracování reportáţe, a tím se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváţenosti.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
12-0-0
15. 2009/1244/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Herbamedicus/Koňská mast/mut
3/6.9.2009/21:13:01 - sponzor upoutávky - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2011, č.j. 3
A 195/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.: 2009/1244/LOJ/FTV,
č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.
o. udělena sankce 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, odvysíláním
obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor upoutávky, mutace
3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu Prima televize, které naplňovalo
definiční znaky reklamy, ale jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné a oddělené.
12-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 2. 12. 2011, č.j. 3 A 195/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.
zn.: 2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, kterým byla
provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce 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, odvysíláním obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská
mast (sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu
Prima televize, které obsahovalo reklamní prvky, a to zejména odkazy na kvality
produktu a pobídku diváka ke koupi (jedná se o „bylinný“ balzám a produkt „přírodní
medicíny“, jeţ vyuţívá současný trend ve společnosti týkající se "bio“ produktů, „bez
chemických přísad“ apod. Tyto odkazy jsou dotvrzovány obrazem kytic bylin. Dále tento
spot vyuţívá slovní spojení „úleva pro vaše klouby, svaly a páteř“, coţ je povaţováno za
tzv. doporučující nabídku, jenţ má za úkol oslovit kaţdého diváka individuálně a je tedy
pobídkou k nákupu a spotřebě produktu.), a které nebylo nikterak odděleno od ostatních
částí programu a jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné.
12-0-0
16. 2009/1083/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Simply You/Clavin Strong/mut
3/1.5.2008 + mut 4/4.5.2008 + mut 5/7.5.2008 - rozhodnutí NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 58/2011 – 79
ze dne 24. 11. 2011, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost České televize proti
rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2011, č. j. 5 Ca 253/2009 – 50, jímţ
byla zamítnuta ţaloba České televize proti rozhodnutí Rady ze dne 7. 10. 2009, sp. zn.
2009/1083/vav/ČES o uloţení pokuty ve výši 2 500 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 5. 2010, ke kterému došlo
odvysíláním obchodního sdělení na produkt SIMPLY YOU, Clavin Strong (mutace 3, 4,
5) v květnu 2008 na programu ČT 2 v počtu 115 repríz.
12-0-0
17. 2010/221/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka Miami IV.
(8)/Přibitý/26.1.2010/17:45 - 50 000 Kč - info o rozsudku
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. prosince
2011, č.j. 8 As 80/2011-87, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost CET 21 spol. s r.o.,
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č.j. 11 A 59/2011-39,
jímţ byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 11. ledna 2011, sp.zn.
2010/221/vos/CET, č.j. RUD/265/2011, o uloţení pokuty ve výši 50 000 Kč za porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Kriminálka
Miami dne 26. ledna 2010 od 17:45 hodin na programu Nova.
12-0-0
18. 2008/869/FOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Radio KISS/mut
28/26.2.2008/21:19:36 - neidentifikace sponzora - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince
2011 č.j. 6 As 38/2011, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost FTV Prima, spol. s r. o.
proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2011, č.j. 10A 43/2011, jímţ
byla odmítnuta ţaloba na zrušení zastavení a upozornění ze dne 2.11.2010, sp.zn.
2008/869/FOL/FTV, č.j.LOJ/4028/2010, kterým byl provozovatel FTV Prima, spol. s r. o.
upozorněn na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v označení
sponzora Radio Kiss, sponzor pořadu, mutace 28, odvysílaném v premiéře dne 26.
února 2008 v 21:19:36 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor.
12-0-0
19. 0973(2011): CET 21 spol. s r.o.; Nova//12.10.11/19:30/Televizní noviny/reportáž o
videovizitkách
- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele CET 21 spol. s r. o na ţádost, aby
podal vysvětlení, z jakého důvodu se v reportáţi o videovizitkách, odvysílané v rámci
pořadu Televizní noviny dne 12. října 2011 od 19:30 hodin na programu Nova, objevuje
záběr místnosti, v níţ je na zdi jasně viditelný název agentury, která sluţbu
zprostředkovává.
12-0-0

20. 2010/110/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/reportáž o šikaně ve Velké nad
Veličkou/22.12.2009/19:00 - 100 000Kč
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize na upozornění č.j.
LOJ/3450/2011 sp. zn.: 2010/110/vos/ČTV, jímţ upozornila provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího povinnost
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těţkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem sniţujícím lidskou důstojnost, kterého se dopustil tím, ţe
dne 22. prosince 2009 v 19:00 hodin odvysílal na programu ČT 1 pořad Události, resp.
reportáţ o šikaně ve Velké nad Veličkou, v níţ byla neúměrně překročena míra
důvodnosti zobrazení lidského utrpení, kdyţ byl nadbytečným počtem záběrů
opakovaně zobrazen chlapec vystavený těţkému tělesnému a duševnímu utrpení.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala důvodným návrh provozovatele
Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70
Praha 4, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění č.j. LOJ/3450/2011 sp. zn.:
2010/110/vos/ČTV, aby Rada ve své další rozhodovací praxi k tomuto upozornění
nepřihlíţela. Rada se neztotoţnila s námitkami provozovatele, trvá na správnosti
posouzení předmětného pořadu, resp. reportáţe, a konstatuje, ţe provozovatel byl v
souladu se zákonem upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., a vydané upozornění je tudíţ pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.
11-0-1
21. 2011/1103/LOJ/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO/19.10.2011/20:01/9.
epizoda Terapie - vulgarismy
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele HBO Česká republika, spol. s r. o. na
upozornění č.j.: had/3843/2011 , sp. zn. 2011/1039/had/HBO, jímţ byl provozovatel
Radou upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2011 Sb.,
odvysíláním filmu „I love you Phillip Morris“ dne 8.10.2011 od 20:00 hodin na programu
HBO (směřovaného na území České republiky a Slovenské republiky); upozornění č.j.:
LOJ/ 4090/2011, sp. zn. 2011/1102/LOJ/HBO, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2011 Sb., odvysíláním 8.
epizody seriálu „Terapie“ dne 19.10.2011 od 19:32 hodin na programu HBO
(směřovaného na území České republiky a Slovenské republiky) ; a upozornění č.j.:
LOJ/4091/2011, sp. zn. 2011/1103/LOJ/HBO, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2011 Sb., odvysíláním 9.
epizody seriálu „Terapie“ dne 19.10.2011 od 20:01 hodin na programu HBO
(směřovaného na území České republiky a Slovenské republiky)
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala důvodným závěr provozovatele
HBO Česká republika, spol. s r. o., vznesený v rámci jeho reakce na upozornění č.j.
had/3843/2011 , sp. zn. 2011/1039/had/HBO;č.j.: LOJ/ 4090/2011, sp. zn.
2011/1102/LOJ/HBO;č.j.: LOJ/4091/2011, sp. zn. 2011/1103/LOJ/HBO, ţe Rada při
vydání upozornění postupovala nesprávně. Rada se neztotoţnila s námitkami
provozovatele, trvá na správnosti posouzení předmětných pořadů, a konstatuje, ţe
provozovatel byl v souladu se zákonem upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., a vydaná upozornění jsou tudíţ pro další rozhodovací praxi
Rady směrodatná.
11-0-1
22.
2011/1104/LOJ/HBO:
HBO
Česká
republika,
spol.
s
r.o.;
HBO
Comedy/19.10.2011/14:33:09 hodin až 14:35:45 hod./absence loga
- Rada se seznámila s reakcí provozovatel HBO Česká republika, spol. s r. o. na
upozornění č.j.: LOJ/4093/2011, sp. zn. 2011/1104/LOJ/HBO, jímţ byl provozovatel
Radou upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2011

Sb., neboť dne 19. října 2011 v čase 14:33:09 hodin aţ 14:35:45 hodin na programu
HBO Comedy (územní rozsah Česká republika, Maďarsko, Moldávie, Rumunsko,
Slovenská republika) kontinuálně neuvedl označení televizního programu (logo) ;
upozornění č.j.: LOJ/4094/2011, sp. zn.: 2011/1105/LOJ/HBO, jímţ byl provozovatel
Radou upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2011
Sb., neboť neboť dne 20. října 2011 v čase 14:36:03 hodin aţ 14:37:09 hodin na
programu HBO (územní rozsah Česká republika, Slovenská republika) kontinuálně
neuvedl označení televizního programu (logo); upozornění č.j.: LOJ/4095/2011, sp. zn.
2011/1106/LOJ/HBO, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2011 Sb., neboť dne 22. října 2011 v čase 12:46:20
hodin aţ 12:50:22 hodin na programu HBO 2 (územní rozsah Česká republika,
Slovenská republika, Maďarsko) kontinuálně neuvedl označení televizního programu
(logo)
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala důvodným závěr provozovatele
HBO Česká republika, spol. s r. o., vznesený v rámci jeho reakce na upozornění č.j.:
LOJ/4093/2011, sp. zn. 2011/1104/LOJ/HBO;č.j.: LOJ/4094/2011, sp. zn.:
2011/1105/LOJ/HBO;č.j.: LOJ/4095/2011, sp. zn. 2011/1106/LOJ/HBO, ţe Rada vydala
tato upozornění bez zákonného důvodu. Rada se neztotoţnila s námitkami
provozovatele, trvá na správnosti posouzení předmětné problematiky, a konstatuje, ţe
provozovatel byl v souladu se zákonem upozorněn na porušení § 32 odst. 1 písm. n)
zákona č. 231/2001 Sb., a vydaná upozornění jsou tudíţ pro další rozhodovací praxi
Rady směrodatná.
12-0-0
23. 2011/1037/RUD/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV Ostrov/od 1.9.2011/ Tipy, triky,
trendy
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, KABEL OSTROV, s.r.o., IČ:
63508834, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, k uloţenému upozornění na
porušení ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe vysílal na programu TV Ostrov v rámci audiovizuálního programového bloku v
týdnu od 1. září 2011 sponzorský vzkaz k pořadu Tipy, triky, trendy, v němţ figurovala
moderátorka zpravodajství programu TV Ostrov.
12-0-0
24. 2011/1036/RUD/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV Ostrov/od 1.9.2011/Tipy, triky,
trendy
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, KABEL OSTROV, s.r.o., IČ:
63508834, se sídlem Mírové nám. 733. 363 01 Ostrov, k uloţenému upozornění na
porušení ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, ţe vysílal na programu TV Ostrov v rámci audiovizuálního programového bloku v
týdnu od 1. září 2011 sponzorovaný pořad Tipy, triky, trendy, v němţ byly zvláště
zmiňovány sluţby sponzorů pořadu způsobem plnícím propagační účel.
11-0-0
25. 2011/1035/RUD/KOS: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV Ostrov/od 1.9.2011, od 8.,15. a
22.9..2011 - porušení zákazu sponzorování zpravodajských a politicko-publicistických
pořadů
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, KABEL OSTROV, s.r.o., IČ:
63508834, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, k uloţenému upozornění na
porušení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe vysílal na
programu TV Ostrov v rámci audiovizuálního programového bloku v týdnu od 1. září
2011 sponzorský vzkaz „Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizáţistka Martina
Kosová a obléká prodejna Jeans shop“, a v rámci audiovizuálních programových bloků
v týdnech od 8., 15. a 22. září 2011 sponzorský vzkaz „Moderátorky zpravodajství líčí a

upravuje vizáţistka Martina Kosová“, čímţ se dopustil porušení zákazu sponzorovat
zpravodajské a politicko-publicitsické pořady.
12-0-0
26. 2011/1049/had/SAT: SAT Plus, s.r.o.; FUN1 - nepřítomnost loga - reakce na
upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, sídlem
Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, ve věci upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2011 Sb., neboť dne 5. září 2011 v čase od 4:02:33 hodin do
4:14:16 hodin neuvedl kontinuálně ve vysílání programu FUN 1 označení televizního
programu, čímţ porušil povinnost uvádět označení televizního programu v televizním
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu.
12-0-0
27. 1087(2011): Unicampus o. s.; - reakce
- Rada se seznámila s reakcí MUDr. Jana Vavrečky předsedy Unicampus, o. s., ze dne
30. 12. 2011, k postupu Rady ve věci ţádosti o zahájení správního řízení dle § 44
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve věci oprávnění výše uvedeného sdruţení k
podávání ţádostí o zahájení správního řízení ve věcech zdrţení se protiprávního
jednání vůči spotřebiteli a oprávnění k účastenství v těchto správních řízení ve smyslu §
27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
28. 2012/15/dol/VEO: Veselý Ondřej; Změna skutečností uvedených v žádosti
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání,
spočívající ve změně názvu sluţby a adresy přístupu ke sluţbě a to následovně. Název
sluţby: ORLICKÁ TELEVIZE a adresa pro přístup ke sluţbě www.orlickatelevize.cz
12-0-0
29. 2012/14/dol/VRI: TV Vřídlo s.r.o.; Ukončení poskytování AVMSnV R1 Vřídlo
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání R1 Vřídlo, poskytované společností TV Vřídlo s. r. o., IČ: 263 40 534, se
sídlem Karlovy Vary, Školní 7, PSČ: 360 17
12-0-0
30. 2011/1112/zab/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. /RADIO ČAS - FM - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Hranice 94,5 MHz / 100 W a
Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, přijala ve věci ţádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ:
253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas
Rock (licence Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Hranice 94,5 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se
sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, o změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas Rock (licence
Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtů Hranice 94,5 MHz / 100 W z důvodu negativního
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
12-0-0

31. 2011/171/zab/Rou: Route Radio s.r.o. / Rádio Dálnice - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Ústí nad Labem - Předlice 101,2
MHz / 100 W a Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W
- Rada sděluje provozovateli Route Radio s.r.o. IČ.: 278 52 474, se sídlem Ostrava,
Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, ţe dle výsledku koordinace a výpočtu pokrytí
obyvatel rozhlasovým vysíláním provedeným Českým telekomunikačním úřadem,
kmitočtu Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W (vysíláním bude zásobeno 103 492
obyvatel) a kmitočtu Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W (vysíláním bude
zásobeno 56 452 obyvatel) jsou poţadované soubory natolik kvalitní a významné, ţe
jsou způsobilé být předmětem samostatného licenčního řízení. Rada proto současně
ţádá vyjádření provozovatele, zda má jeho podání i nadále povaţovat za ţádost o
změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. V opačném případě bude Rada
podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního řízení (kmitočtová síť) a správní
řízení vedené o změnu územního rozsahu vysílání zastaví
11-1-0
- Rada schvaluje navrţený text sdělení a ţádosti o vyjádření
11-1-0
32. 2010/739/zab/JUK: JUKE BOX spol. s r. o.; žádost o přidělení kmitočtu OSTRAVA
99,9 MHz / 100 W – zastavení řízení
- Rada zastavuje řízení o ţádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o. se sídlem
Karla Svobody 95/130, 725 27 Ostrava-Plesná, identifikační číslo 25396676, o změnu
územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 99,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W
šířeného z vysílacího stanoviště Ostrava město, neboť ţadatel vzal svou ţádost zpět.
12-0-0
33. 2011/394/CUN: 2011/394/CUN - rozhodnutí o žádosti žadatele LONDA spol. s r. o., o
prodloužení lhůty k provedení úkonu
- Rada prodluţuje ţadateli LONDA, s r. o., se sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1,
IČ: 49241931, lhůtu k odstranění nedostatků ţádosti o udělení licence, která mu byla
určena usnesením Rady č.j. STR/4318/2011 ze dne 13. 12. 2011, o 15 dnů.
12-0-0
34. 2012/28/hak/BON: RADIO BONTON a.s./RADIO BONTON; žádost o změnu LP
- Rada uděluje provozovateli RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem
Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Radio Bonton (licence Ru/141/01/1338 ), spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., a to v úpravě podílu mluveného slova, které neklesne pod
8% vysílacího času, v úpravě podílu zpravodajských pořadů, který neklesne pod 4% z
podílu mluveného slova, ve změně podílu hudby vydané v posledních deseti letech,
který neklesne pod 40% celkového objemu vysílacího času a nově v určení podílu
české a slovenské hudby, který neklesne pod 50%celkového objemu vysílacího času
12-0-0
35. 2012/27/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. ; Fajn radio, změna LP, spočívající ve
zrušení Dopravního servisu a posílení Kulturních informací
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Fajn radio (licence Ru/99/01ze dne 9. května 2011), dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve zrušení
povinnosti zařazování Dopravního servisu do vysílání a navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu mluveného slova
12-0-0

36. 2012/29/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. ; MEDIA BOHEMIA, a.s., Hitrádio Dragon,
změna LP - vysílací schéma
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s. , IČ 26765586 se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Hitrádio Dragon (licence č. Ru/170/99 ze dne 22. června 1999) dle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě licenčních podmínek, konkrétně ve změně
podílu mluveného slova, změně počtu a umístění zpravodajských relací, v úpravě
programové skladby, vysílacího schématu
12-0-0
37. 2012/26/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn North Music, Změna LP, spočívající
ve zrušení Dopravního servisu a posílení Kulturních informací
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Fajn North Music (licence Ru/102/01 ze dne 9. května 2011), dle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve
zrušení povinnosti zařazování Dopravního servisu do vysílání a navýšení podílu
Kulturních informací při zachování stávajícího podílu mluveného slova.
12-0-0
38. 0023(2012): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stíţností posluchačky na programovou skladbu ČRo 1 Radioţurnálu; Rada se seznámila s podnětem posluchačky ohledně náboţenského
vysílání na programech Českého rozhlasu; Rada se seznámila s odpovědí ČTÚ na
dotaz Rady, zda si není vědom překáţek, které by znemoţňovaly provoz vysílání na
kmitočtu Ţďár nad Sázavou 96,0 MHz , provozovatele NONSTOP, s.r.o.; Rada se
seznámila s obecnou stíţností posluchače na pořad "Dámský klub"; Rada se seznámila
se stíţností posluchače na odvysílání zpravodajské relace dne 1. ledna 2012 na
programu ČRo – Sever, Rada se zároveň seznámila s odpovědí ČRo na tuto stíţnost;
Rada se seznámila s doplněním stíţnosti posluchačky na mediální účast ČRo na
mezinárodní konferenci „90 let českého a československého komunismu“ konané ve
dnech 3. – 5. listopadu 2011; Rada se seznámila se stíţností posluchače na údajně
klamavou reklamu vysílanou na programu RÁDIO IMPULS; Rada se seznámila se
stíţností posluchače na pořad " O Roma vakeren" odvysílaný dne 7. ledna 2012 na
ČRo 1 - Radioţurnálu
12-0-0
39. 0024(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne
2. ledna 2012, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn Radio Hity; 90,0 MHz Olomouc)
dne 2. ledna 2012, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 95,5 MHz Brno)
dne 2. ledna 2012, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (Radio Contact Liberec; 101,4
MHz Liberec) dne 2. ledna 2012, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; 94,5
MHz Pardubice) dne 2. ledna 2012, RADIO PUBLIKUM spol. s r.o. (KISS PUBLIKUM;
90,3 MHz Zlín) dne 2. ledna 2012 a Rádio Dobrý den, spol. s r.o. (Rádio "dobrý den";
93,3 MHz Liberec) dne 2. ledna 2012
12-0-0
40. 2008/1043/CUN/Int: Licenční řízení Brno-Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W –
seznámení s rozsudkem o zamítnutí žalob proti rozhodnutí o udělení licence
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 9A 58/2011-178 ze
dne 17. října 2011, kterým byly zamítnuty ţaloby společností Intertrade Moravia, s. r. o.

a COUNTRY RADIO s. r. o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1043/CUN/Int ze dne 7.
12. 2010 o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání stanice RADIO JIH na
kmitočtu 105,1 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště BrnoKohoutovice ţadateli Rádio Pálava s. r. o.
12-0-0
41. 0031(2012): MEDIA BOHEMIA a.s. ; Seznámení s rozsudkem MS v Praze č.j. 11 A
270/2011-67
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 270/2011 – 67
ze dne 1. prosince 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady p.zn. / Ident.:
2011/451/STR/Rou, čj: STR/2167/2011.
12-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti zaslané Městskému soudu v Praze dne 3.
ledna 2012 pod č.j. STR/24/2012, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 A
270/2011 – 67 ze dne 1. prosince 2011.
12-0-0
42. 0032(2012): LONDA spol. s r. o.; seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze
č.j. 10 A 143/2011 - 56-67
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 143/2011 - 56-67
ze dne 24. listopadu, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady sp. zn./Ident.:
2009/1252/dol/ROU, č.j. CUN/1628/2011; sp.zn./Ident.: 2009/1022/DOL/ROU, č.j.
CUN/1624/2011; sp.zn./Ident.: 2009/1021/DOL/ROU, č.j. CUN/1608/2011; sp.
zn./Ident.: 2009/1129/dol/ROU, č.j. STR/1734/2011; sp.zn./Ident.: 2009/1130/dol/ROU,
č.j. STR/1757/2011; sp.zn./Ident.: 2011/436/STR/ROU, č.j. STR/1948/2011
12-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti zaslané Městskému soudu v Praze dne 3.
ledna 2012 pod č.j. STR/44/2012, proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 A
143/2011 - 56-67 ze dne 24. listopadu.
12-0-0
43. 2011/1137/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./MTV Hungary - televizní vysílání
prostřednictvím družice - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4,
Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62, licence sp. zn. 2010/518/sve/MTV, č.j. sve/sve/2047/10,
ze dne 22. června 2010, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichţ území bude
vysílání zcela nebo převáţně směřováno rozšířením o státy Rumunsko, Česká
republika, Slovenská republika, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko,
Černá Hora, Makedonie, Kosovo, Albánie, Bulharsko; dle podání 10673 doručeného
dne 20. prosince 2011
12-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj.Slovenska,
Slovinska a Bulharska, na jehoţ území je televizní vysílání programu MTV Hungary
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno;
základní informace o programu: licence sp.zn. 2010/518/sve/MTV, č.j. sve/sve/2047/10,
ze dne 22. června 2010; doba platnosti licence do 28. června 2022; označení (název)
programu:MTV Hungary; základní programová specifikace: Hudebně zábavný televizní
program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci a americké zábavné
pořady; hlavní jazyk vysílání: maďarština
12-0-0
44. 2011/1122/KOZ/HUK: HUKU s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím družice /
ETHNIC TV - řízení o odnětí licence dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel nevysílá déle než 30 dnů

- Rada zahajuje s provozovatelem HUKU s.r.o., IČ: 28545800, sídlem Perštejnská
319/7, 18400 Praha 8 – Dolní Chabry, správní řízení o odnětí licence k provozování
programu ETHNIC TV prostřednictvím druţice dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku
nevysílal déle neţ 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu
k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
12-0-0
45. 2011/985/sve/CEN: CentroNet, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - a) změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas; b) změna
programové nabídky - na vědomí
- Rada zaregistrovala provozovateli CentroNet, a.s., IČ 26165473, sídlo Praha 8,
Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu registrace č.j. Rg/183/00 ze dne 21.11.2000, spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území: okres Plzeň – město: Bolevec, Plzeň;
okres Mělník: Vehlovice, Byškovice, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic,
Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, Lobeček, Mikovice u Kralup nad Vltavou,
Minice u Kralup nad Vltavou, Zeměchy u Kralup nad Vltavou; okres Hlavní město Praha:
Kobylisy, Bohnice, Troja, Stříţkov, Prosek, Letňany, Horní Měcholupy, Petrovice,
Hlubočepy, Ruzyně, Kamýk, Krč, Nusle, Podolí; dle podání č.j. 4515 doručeného dne
7.11.2011, č.j. 10716 doručeného dne 21.12.2011 a č.j. 50 doručeného dne 3.1.2012
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CentroNet, a.s., IČ 26165473, sídlo
Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, 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/183/00 ze dne 21.11.2000, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy české: Prima
COOL, TV KRALUPY, SPORT2, Nickelodeon, Prima family; zahraniční: STV 3, Musiq
1, FISHING AND Hunting PREMIUM Channel, DOKU KLUB, Spektrum HOME, Fine
Living Network, Discovery World, Investigation Discovery, The History Channel, TLC,
dle podání č.j. 4515 doručeného dne 7.11.2011, č.j. 10716 doručeného dne 21.12.2011
a č.j. 50 doručeného dne 3.1.2012
12-0-0
46. 0017(2012): FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize, Prima family; celoplošné zemské
televizní vysílání - žádost o nahlédnutí do spisu EBD s.r.o./TV 7, spis. zn.:
2007/842/cun/EBD, dle § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., neumoţňuje
provozovateli, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., nahlédnout do spisu, spis. zn.:
2007/842/cun/EBD, v rozsahu dle ţádosti doručené Radě dne 3. ledna 2012, č.j. 73, ve
znění doplnění ze dne 16. ledna 2012, neboť by tím mohlo být porušeno právo
některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
11-0-1
47. 0021(2012): TV MORAVA, s.r.o./R1 MORAVA; zemské regionální televizní vysílání oznámení technických překážek vysílání
- Rada se seznámila s dopisem provozovatele TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, se
sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 772 00, doručeným dne 5. ledna 2012, č.j.
170, kterým provozovatel dle § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb. oznamuje
technické překáţky ve vysílání programu R1 MORAVA
12-0-0
48. 0020(2012): TV LYRA s.r.o./R1 LYRA; - zemské regionální televizní vysílání oznámení technických překážkek vysílání

- Rada vyzývá provozovatele TV LYRA s.r.o., IČ 43225292, se sídlem Děčín 23,
Popovická 32, PSČ 405 02, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této výzvy
specifikoval charakter technických překáţek, které mu brání ve vysílání, a oznámení
bylo podepsáno osobou oprávněnou jednat za společnost provozovatele.
12-0-0
49. 0025(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; žádost o určení práv vyplývajících z licence k
provozování zemského digitálního vysílání programu Prima family
- Rada se seznámila s podáním společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci určení právního vztahu dle § 142 odst. 1
tohoto zákona
12-0-0
- Rada dle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odkládá
podání společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve věci určení právního vztahu dle § 142 odst. 1 tohoto zákona, doručenou
dne 22. prosince 2011, č.j. 10868, neboť k vyřízení tohoto podání není věcně příslušný
ţádný správní orgán, jelikoţ práva a povinnosti, jejichţ určení se ţadatel domáhá, jsou
upraveny a výslovně určeny přímo zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televiznního vysílání a o změně dalších zákonů
12-0-0
50. 0030(2012): AK Náplava Mojmír Mgr. - elektronické podání v zastoupení
provozovatelů regionálního televizního vysílání vsíti RTA ve věci ukončení vysílání
programu Prima televize
- Rada se seznámila s elektronickým podáním Mgr. Mojmíra Náplavy, v zastoupení
provozovatelů regionálního vysílání v síti RTA, ze dne 3. ledna 2012, č.j. 72, ve věci
ukončení vysílání Prima televize k 1. lednu 2012
12-0-0
51. 0009(2012): FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím vysílačů žádost o ukončení vysílání programu Prima televize na základě licencí č. 010/1992 a č.
012/94 ke dni 1. ledna 2012
- Rada se seznámila s Odborným stanoviskem Mgr. Michala Černého a JUDr. Olgy
Pouperové Ph.D. z Právnické fakulty University Palackého v Olomouci k vybraným
otázkám zániku platnosti licence č. 012/94 k televiznímu vysílání programu Prima
televize, a s Odborným stanoviskem JUDr. Ing. Josefa Staši, CSc. z Katedry správního
práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k otázkám týkajícím
se vysílání programů Prima televize, Prima family a připojování regionálního vysílání,
které byly Radě zaslány společností FTV Prima, spol. s r.o., pod č.j. 78 a č.j. 79
12-0-0
- Rada se seznámila s dopisem společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, ze
dne 6. ledna 2012, č.j. 338, kterým ţádá Radu o neprodlené vydání osvědčení o zániku
platnosti licencí č. 010/1992 a 012/94 ke dni 1. ledna 2012.
12-0-0
- Rada se seznámila s nezávislou odbornou právní analýzou - Memorandem AK Kocián
Šolc Balaštík, IČ: 26739291, ve věci ukončení vysílání programu Prima televize,
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. na základě licencí č. 010/1992 a 012/94,
doručeným Radě dne 12. ledna 2012, č.j. 509
12-0-0
- Rada se seznámila s vyjádření Mgr. Mojmíra Náplavy, v zastoupení provozovatelů
regionálního televizního vysílání v síti RTA v předmětné věci, ze dne 13. ledna 2012, č.j.
674

12-0-0
- Rada se seznámila se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu v předmětné
věci, doručeným dne 16. ledna 2012, č.j. 712
12-0-0
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, zanikla dle § 24 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb. ke dni 1. ledna 2012 licence č. 010/1992 k provozování televizního
vysílání programu Prima televize. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení.
10-0-2
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, zanikla dle § 24 písm. f) zákona č.
231/2001 Sb. ke dni 1. ledna 2012 licence č. 012/94 k provozování televizního vysílání
programu Prima televize. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení.
10-0-2
- Rada konstatuje, ţe provozovatelům regionálního televizního vysílání RTA JIŢNÍ
MORAVA, a.s, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA OSTRAVA, s.r.o. a RTA JIŢNÍ
ČECHY, s.r.o., vznikly v souvislosti s ukončením vysílání programu Prima televize a
zánikem platnosti licence č. 012/94 objektivní technické překáţky ve vysílání a sděluje
těmto provozovatelům moţnosti následného legislativně-technického řešení vzniklých
překáţek a vysílání dle platných licencí
10-0-2
52. 0013(2012): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 13 oznámeními provozovatelů vysílání
12-0-0
53. 0035(2012): Interní audit za 3Q roku 2011
- Rada se seznámila se zprávou o průběţném interním auditu za 3. čtvrtletí roku 2011.
12-0-0
54. 0034(2012): Rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 2012
- Rada schvaluje rozpočet na rok 2012 v rámci závazných ukazatelů.
12-0-0
55. 0048(2012): FTV Prima, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím vysílačů žádost o ukončení vysílání programu Prima televize na základě licencí č. 010/1992 a č.
012/94 ke dni 1. ledna 2012 - opravné usnesení
- Rada v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává
toto opravné usnesení: Rada se seznámila s dopisem provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, doručeným dne 1.
ledna 2012 v 22:27:05 hodin, č.j. 17, kterým ţádá Radu o ukončení vysílání programu
Prima televize dle licencí č. 012/1992 a č. 012/94 ke dni 1. ledna 2012
12-0-0
56. 0039(2012): Návrh novely zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.
- Rada se seznámila s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
12-0-0
57. 2012/38/had: Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve vztahu k činnosti Rady pro rozhlasové a telvizní vysílání

- Rada se seznámila s novelizací zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, v platném znění
12-0-0
58.
2011/590/DRD/BAR:
Barrandov
Televizní
Studio
a.s.;
TV
Barrandov/EZO.TV/1.6.2011/12:00 - UPOZORNĚNÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 17. ledna
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, se sídlem Kříţeneckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo
dojít odvysíláním pořadu EZO.TV, v jehoţ rámci byla zařazena propagace produktu
kniha Jak se doţít 140 let, dne 1. června 2011 na programu Televize Barrandov od
12:00 hodin, z důvodu absence předchozích typově shodných upozornění na porušení
zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
59. 0041(2012): Etický kodex Sdružení pro internetovou reklamu
- Rada se seznámila s Etickým kodexem Sdruţení pro internetovou reklamu pro
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání.
11-0-0
60. 0047(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; Námitka podjatosti vůči zpracovateli podkladů
v řízení či postupech RRTV ve věcech souvisejících se zánikem platnosti licencí
č.010/1992 a č.012/94 k vysílá programu Prima televize či vysílání programu Prima
family
- Rada se seznámila s informací o vyřízení podání FTV Prima spol. s r.o. ze dne
9.1.2012, č.j.:380/GŘ/2012
12-0-0
61. 0050(2012): Statut národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České
republice
- Rada se seznámila se Statutem národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v
České republice a doporučuje do Statutu zahrnout větu: podporuje rozvoj digitálního
rozhlasového vysílání
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

