Zápis z 5. zasedání, konaného ve dnech 4. 3. 2014 - 5. 3. 2014
4. 3. přítomni: Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, Bezouška,
Jehlička, Kostrhun, Matulka
Omluveni: Kalistová
Ověřovatel: Bartoš
5. 3. přítomni: Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, Bezouška,
Jehlička, Kostrhun, Matulka, Kalistová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 5. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2. 2014/18/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Hervis SPORTS/18:9:2013/18:49:55 neoddělená reklama - dokazování 13:30
- Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2014/18/LOJ/FTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu obchodního sdělení „Hervis SPORTS“ odvysílaného dne 18.
září 2013 v čase 18:49:55 hodin na programu Prima.
10-0-0
3. 2014/35/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/Tesco/23.10.2013/22:38:00 neoddělená reklama - dokazování 13:30
- Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2014/35/LOJ/FTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu obchodního sdělení „Tesco“ odvysílaného dne 23. října 2013
v čase 22:38:00 hodin na programu Prima COOL
10-0-0
4. 2013/885/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Policejní
razie ve vydavatelství Mladá fronta v Modřanech/13.9.2013/18:55 - dokazování od 13:35
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/885/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáže Policejní razie ve
vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, odvysílané dne 13. září 2013 v rámci pořadu
Zprávy FTV Prima od 18:55 hodin na programu Prima.
10-0-0
5. 2013/886/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Zprávy FTV Prima/Velká
policejní razie v sídle vydavatelství Mladá fronta/16.9.2013/18:55 - dokazování od 13:40
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/886/DRD/FTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáže Velká policejní razie
v sídle vydavatelství Mladá fronta, odvysílané dne 16. září 2013 v rámci pořadu Zprávy
FTV Prima od 18:55 hodin na programu Prima.
10-0-0
6. 2013/834/zab: RADIO BONTON a.s./LONDA spol. s r. o./InFin, s. r. o._licenční řízení
se souborem technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 100 W_veřejné
slyšení od 13:45 hodin
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 100 W projednala se žadateli

otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního
řízení
11-0-0
7. 2013/647/zab: LIN a.s; podnět k vyhlášení licenčního řízení v pásmu AM Praha 981
kHz / 10 kW - veřejné slyšení 14:30
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW projednala se žadateli otázky týkající
se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení
11-0-0
8. 2013/832/zab: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; licenční řízení se souborem
technických parametrů České Budějovice Hotel 106,8 MHz / 100 W - veřejné slyšení
14:45
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů České Budějovice 106,8 MHz / 100 W projednala se žadateli
otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního
řízení
11-0-0
9. 2013/682/zab: MEDIA BOHEMIA a.s.; podnět k vyhlášení licenčního řízení se
souborem technických parametrů Česká Lípa město 107,1 MHz / 100 W - veřejné
slyšení 15:00
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru
technických parametrů Česká Lípa město 107,1 MHz/158 W W projednala se žadateli
otázky týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního
řízení
11-0-0
10. 2013/698/STR/Fre: Frekvence 1, a.s./ FREKVENCE 1; Dámský klub ze dne 26.
června 2013 od 10:00 hodin - možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) - dokazování ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ POZVÁN NA 15:15 HOD.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 2013/698/STR/Fre provedla
důkaz poslechem audio záznamu pořadu Dámský klub, odvysílaného dne 26. června
2013 od 10:00 hodin na programu FREKVENCE 1.
8-0-0
11. 2014/41/FOL/ULT: ULTRAVOX s.r.o.; žádost o prodloužení doby platnosti
licence_ROZHODNUTÍ
- Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128
00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady Sp.zn: 2007/277/zab, č.j.:
cun 3249/08 k rozhlasovému vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím
pozemních vysílačů na kmitočtu Brno 99,4 MHz/0,2 kW a kmitočtu Praha 90,7 MHz/0,1
kW o dobu 8 let, tj. do 3. června 2024
10-0-0
12. 2014/93/bar/Ele: Eleanes s. r. o. / RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti Eleanes s. r. o. se sídlem Svárov 1389, 755 01 Vsetín,
identifikační číslo 27804208, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO na kmitočtu 95,3
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí, kmitočtu

102,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Nový Jičín, kmitočtu
107,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rožnov pod Radhoštěm
a kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vsetín na
dobu do 10. října 2025
10-0-0
13. 2014/94/bar/AKJ: AKJO. Media s. r. o. / Rock Radio Gold; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti AKJO. Media s. r. o. se sídlem U tří lvů 5/256, 370 01
České Budějovice-Brněnské Předměstí, identifikační číslo 28114621, transformační
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program
Rock Radio Gold na kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího
stanoviště České Budějovice, kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z
vysílacího stanoviště Benešov, kmitočtu 89,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z
vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 107,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z
vysílacího stanoviště Jičín, kmitočtu 89,2 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího
stanoviště Jindřichův Hradec a kmitočtu 104,9 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z
vysílacího stanoviště Znojmo na dobu do 10. října 2025
10-0-0
14. 2013/278/CUN/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; nezařazování bloků ČRo do
vysílání-ROZHODNUTÍ
- Rada ukládá provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Praha 1, Dlouhá
705/16, PSČ 110 00, identifikační číslo 25616803, pokutu ve výši 100 000,-Kč pro
neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nezařazováním
programových bloků dodávaných Českým rozhlasem nedodržel dne 24. 3. 2013
stanovené programové a vysílací schéma programu B B C. Současně Rada ukládá
účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6, odst. 1 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč.
9-0-1
15. 0931(2013): Jarmila Švadlenková_reklama na detoxikační kúru Neera/1. listopadu
2013/9:53:20 hodin a 12:53:49/RÁDIO CITY 93,7 FM_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje
s paní Jarmilou Švadlenkovou, DiS., IČO: 748 60 569, s místem podnikání Praha 8 Kobylisy, Přemyšlenská 147/59, 182 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na detoxikační kúru Neera, která byla odvysílána dne 1. listopadu 2013 v
časech 7:54:01 hodin, 9:53:20 hodin a 12:53:49 hodin na programu RÁDIO CITY 93,7
FM (93,7 MHz Praha), se mohla dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk stravy
obsahovala zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy"
10-0-0
16. 2013/733/FOL/CZE: CZECH PROMOTION group, s.r.o.; reklama na doplněk stravy
Eregma/10. června 2013/13:59:40, 14:59:04 a 17:41:42/COUNTRY RADIO/absence
upozornění "doplněk stravy"/zadání reklamy_ROZHODNUTÍ
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) a v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s ustanovením § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád uděluje společnosti CZECH PROMOTION Group s.r.o., IČO
274 25 037, se sídlem Na Břehu 298/25, 190 00 Praha 9, korespondenční adresa U
Blaženky 11,150 00 Praha 5, pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť zadáním a zpracováním

reklamy na doplněk stravy Eregma, která byla odvysílána dne 10. června 2013 v časech
13:59:40 hodin, 14:59:04 hodin a 17:41:42 hodin na programu COUNTRY RADIO, se
dopustil 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 2013733. Účastníku 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 2013733
8-0-0
17. 0190(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stížností (č.j. 1418/2014) posluchačky na pořad „Noční
mikrofórum“, který byl odvysílán dne 11. února 2014 od 22:30 hodin na programu ČRo
Dvojka a který údajně obsahoval skrytou reklamu (1); Rada se seznámila s potvrzeními
(č.j. 1382/2014 a 1383/2014) Rady Českého rozhlasu o převzetí postoupených podnětů
(2); Rada se seznámila s analýzou vysílání programu RADIO JIHLAVA provozovatele
NONSTOP, s.r.o. ze dne 10. února 2014 a shledala, že program je vysílán v souladu s
licenčními podmínkami licence sp.zn. 2008/147/zab, č.j. 4708/08 (3).
10-0-0
18. 0204(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
NONSTOP s.r.o. (RÁDIO KROKODÝL; 103,0 MHz Brno) dne 24. února 2014, Radio
Investments s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 24. února 2014, Radio Investments
s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 24. února 2014, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 24. února 2014, InFin,
s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha) dne 24. února 2014, 4S
PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 24. února 2014 a
Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové)
dne 24. února 2014
10-0-0
19. 0202(2014): NONSTOP s.r.o., RÁDIO JIHLAVA, 10.2. 2014, 00:00 - 24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIA JIHLAVA provozovatele NONSTOP,
s.r.o. z pondělí 10.2. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami
10-0-0
20. 0199(2014): 4S PRODUCTION, a. s., Expres radio, 27.1. 2014, 00:00-24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Expres radio provozovatele 4S Production,
a.s. ze dne 27. 1. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
10-0-0
21. 0201(2014): SAT Plus, s.r.o., FUN ONE STATION, 20.1. 2014, 00:00-24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu FUN ONE STATION provozovatele SAT
Plus, s.r.o. z 20. 1. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu

se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
10-0-0
22. 2013/552/STR/Rad: Radiospol s.r.o.; žádost o prodloužení licence - seznámení s
rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 15.
ledna 2014 pod sp. zn. 9 A 155/2013 – 36 - 43 a kterým byla zamítnuta žaloba
společnosti Radiospol, s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2013/552/STR/Rad, č.j.
STR/3126/2013 ze dne 9. července 2013, kterým Rada odmítla žádost provozovatele
Radiospol, s.r.o. o prodloužení licence Ru/18/06 (program Rádio Čas Dyje).
10-0-0
23. 2011/394/CUN: licenční řízení - kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W,
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. ledna
2014, č.j. 8 As 3/2013 – 50, kterým byla zamítnuta kasační stížnost stěžovatele LONDA
spol. s r. o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2012, čj. 6 A
143/2012 - 78, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 17. 4. 2012,
sp. zn.: 2011/394/CUN, čj.: CUN/2840/2012, kterým Rada udělila výrokem č. I.
společnosti Route Radio s. r. o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha – Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice
94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/ 50 W a Troubsko 95,9 MHz/ 50 W, na dobu 8 let od
právní moc rozhodnutí, a výrokem č. II. zamítla ostatní žádosti o udělení licence, které
podal žalobce a osoby zúčastněné na řízení.
9-0-0
24. 2014/195/zem/TV-: TV-MAJ s.r.o./TV-MAJ; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli TV-MAJ s.r.o., IČ 253 62 917, se sídlem Majetín,
Lipová 25, okres Olomouc, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti
licence, č.j. Ru/150/02/1801 ze dne 11. června 2002, k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě
žádosti doručené dne 21. února 2014, č.j. 1474, ve znění doplnění doručeného dne 25.
února 2014, č.j. 1550.
10-0-0
25. 2014/90/zem/KAT: KATRO SERVIS, spol. s r.o./Infokanály; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 150 43 355, se sídlem
Semily, U Potoka 267, PSČ 513 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu
platnosti licence, č.j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. března 2002, k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na
základě žádosti doručené dne 24. ledna 2014, č.j. 568, ve znění doplnění ze dne 20.
února 2014, č.j. 1434.
10-0-0
26.
2014/154/zem/NOE:
NOEL,
s.r.o./infokanály;
televizní
vysílání
šířené
prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli NOEL, s.r.o.., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na
Pískách 3, PSČ 695 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti
licence, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě
žádosti doručené dne 13. února 2014, č.j. 1300.
10-0-0

27. 2014/40/FIA/Sma: Smart Fun s.r.o. / IČ 017 19 483 – převzaté vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – registrace
- Rada registruje právnickou osobu Smart Fun s.r.o., IČ 017 19 483, se sídlem
Dvorecké náměstí 406/5, Podolí, 147 00 Praha 4, jako provozovatele převzatého
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; Výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; identifikace sítě
elektronických komunikací: internet; informace o přístupu k převzatému vysílání: přístup
z celého území České republiky, bude podmíněn autorizací uživatele a autentizací jeho
přijímacího zařízení (settobox, smart TV, tablet, smart phone); programová nabídka – a)
televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, ČT:D, ČT art, NOVA, Nova Cinema,
Televize Barrandov, Prima family, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, O (óčko),
Očko Gold, V1, ŠLÁGR TV, POHODA – RELAX, Rebel, SMÍCHOV, Telka, fanda, Retro
Music Television, regionalnitelevize, Tv NOE; b) televizní programy zahraniční: STV1,
STV2, TA3, TV Markíza, TV Doma, Dajto, JOJ, JOJ PLUS; dle přihlášky k registraci ze
dne 14. ledna 2014, č.j.: 286 ve znění upřesnění ze dne 24. února 2014, č. j.: 1547
10-0-0
28. 0031(2014): TV-MAJ s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ 25362917, sídlo:
Majetín, Lipová 25/0, PSČ 751 02, 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/7/97 ze dne 4. února 1997, spočívající ve změně
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: Telka, Relax,
Rebel, ČT :D, ČT art a o zahraniční televizní programy: Sport 1, JOJ Plus; v rozsahu dle
podání č.j. 12961 doručeného dne 23. prosince 2013 a č.j. 1435 doručeného dne 20.
února 2014.
10-0-0
29. 0174(2014): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Jeseník, spol. s
r.o., IČ 47683163, sídlo: Jeseník, Dukelská 1240/27, PSČ 790 01, 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/53/96 ze dne 10. srpna
1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy Retro Music Televizion, RELAX, Rebel, ACTIVE TV, ČT :D, ČT art a o
zahraniční televizní program TV LUX; v rozsahu dle podání č.j. 1324 doručeného dne
14. února 2014.
10-0-0
30. 0149(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 5 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
31. 0189(2014): NOEL, s.r.o.; vysílání technicko-organizačních informací
(prostřednictvím kabelových systémů) z hlediska zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s dotazem společnosti NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na
Pískách 3275/3, Hodonín, PSČ 69501, provozovatele televizního a převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, ze dne 7. února 2014, č.j. 1125, ve věci vysílání
informační smyčky z hlediska zákona č. 231/2001 Sb., a souhlasí s návrhem odpovědi
dle návrhu
10-0-0
32. 0156(2014): CET 21 spol.s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu
fanda ze dne 9. února 2014 od 10:00 do 22:00 hodin

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu fanda
provozovatele CET 21 spol. s r.o. ze dne 9. února 2014 od 10:00 do 22:00 hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jestli upoutávky na vlastní pořady, objevující se
ihned po reklamě v reálném čase 16:58:28, 17:50:48, 18:20:09, 19:11:11 a 19:59:11
hod. dne 9. února 2014 na programu fanda, slouží jako předěly mezi reklamou a
ostatními částmi vysílání a jestli je toto oddělení dostatečné pro informovanost diváků. A
dále, jakým způsobem jsou vytvářeny upoutávky na pořady, které následují ihned po
reklamě, aby byla reklama od ostatních částí vysílání rozeznatelná.
10-0-0
33. 0152(2014): ENECOS, s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu KTV
Dukovany ze 17. 1. 2014 a 18. 1. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin
- 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 ENECOS, s.r.o., IČ
60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které provozovatelům ukládá povinnost uchovávat v
odvysílané podobě a v náležité 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
- 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 ENECOS, s.r.o., IČ
60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, jakožto provozovatele televizního
programu KTV Dukovany, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona
č. 231/2001 Sb., jelikož divákům neumožnil jednak snadný, přímý a trvalý přístup k
základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo
bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, dále pak snadný, přímý a
trvalý přístup k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, ani snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ
60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, o podání vysvětlení, zda ve dnech 17.
a 18. ledna 2014 plnil ve vysílání programu KTV Dukovany povinnost dle ustanovení §

32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy zda uváděl označení televizního
programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
žádosti.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ
60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nezajistil, aby informace o zimním výprodeji firmy Koberce Trend a dále pak nabídky
firem Financování-cz, Krabospol a Studio MAJA, pokud byly součástí vysílání
televizního programu KTV Dukovany ve dnech dne 17. a 18. ledna 2014, byly snadno
rozpoznatelné jako obchodní sdělení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení této žádosti.
10-0-0
34. 0150(2014): Analýza obchodních sdělení - prosinec 2013
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za prosinec 2013
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
4. března 2014 zahájit se zadavatelem reklamního spotu, společností endala s.r.o., IČ
29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje, aby reklama na potraviny uváděla v omyl
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala, čehož se mohl dopustit tím, že zadal
do vysílání obchodní sdělení „Trimun“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v
čase 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. V reklamě jsou uvedena tvrzení, která
mohou deklarovat léčebný, potažmo preventivní, účinek potraviny/doplňku stravy
Trimun, a to v příčinné souvislosti se zmínkou o negativním vlivu nepříznivého počasí
na lidské zdraví. Současně je uvedeno, že lze předejít ulehnutí do postele (v důsledku
zhoršení imunity), což je v běžné řeči chápáno jako označení stavu při onemocnění.
Ačkoliv nejsou v obchodním sdělení uvedena žádná konkrétní onemocnění, jsou
uvedeny takové informace, které u diváka jednoznačným způsobem mohou vyvolat
dojem, že přípravek slouží jako prevence před onemocněními. ("Se stoupajícím věkem
se naše imunita zhoršuje. Jak předcházet nepříjemnostem a vyhnout se pobytu v
posteli? Představujeme cucavé tabletky Trimun. Kvalitní doplněk stravy, který pomáhá
nemocem předcházet.“).Z obchodního sdělení vyplývá, že v důsledku nevlídného
počasí („Plískanice, vítr, lezavo. Podzimní a zimní počasí dokáže člověka pěkně
potrápit. Následkem je pocit únavy a vyčerpání, nebo dokonce nepříjemné nemoci.")
mohou nastat změny zdravotního stavu – vyčerpání a nemoci. Explicitně vyjádřeno, že
pomocí doplňku stravy ĺze předcházet nemocem. Apelativní formou je dále zdůrazněn
pozitivní účinek přípravku („Cucavé tablety Trimun, pro váš zdravý život.").
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 4. března 2014 zahájit se zadavatelem
reklamy, společností endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany,
Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním
reklamního spotu „Trimun“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od
10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV a který může být nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5
odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě
uvádí :"Běžná cena těchto tablet je tři sta čtyřicet korun, pokud si je objednáte právě
teď, cena je pouhých dvě stě devadesát korun". Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli
vyvolat dojem, že tablety Trimun může prostřednictvím uvedeného telefonního čísla
získat za 290 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je
automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno
balení tablet Trimun tímto způsobem získat za minimální cenu 410 Kč, což je cena o 70
Kč vyšší než cena, za kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě
je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 290 Kč, ovšem ve
skutečnosti spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně
výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v
omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí
spotřebitel za objednané zboží ještě o 70 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné
obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli
upozornění, že deklarovaná cena 290 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného),
čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění
okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 4. března 2014 zahájit se zadavatelem
reklamy, společností endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany,
Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním
reklamního spotu „Ginkgo biloba“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013
od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je možnou nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle
ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím,
že v reklamě uvádí:„Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za tři sta korun, ale na
čísle dvě stě dvacet dva sedm set šedesát pět osm set osmdesát devět ho můžete mít
za již za pouhých dvě stě čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli
vyvolat dojem, že tablety Ginkgo biloba může prostřednictvím uvedeného telefonní čísla
získat za 249 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je
automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno
balení tablet Ginkgo biloba touto cestou získat za minimální cenu 369 Kč, což je cena o
69 Kč vyšší než cena, ze kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V
reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 249 Kč,
ovšem reálně spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 369 Kč. Údaj o ceně
výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v
omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí
spotřebitel za objednané zboží ještě o 69 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné
obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli
upozornění, že deklarovaná cena 249 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného),

čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění
okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 4. března 2014 zahájit se zadavatelem
reklamy, společností endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Praha 1 - Hradčany,
Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním
reklamního spotu „Colacoll“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od
11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je možnou nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5
odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě
uvádí: „Běžná cena těchto tablet je čtyři sta dvacet korun. Pokud si objednáte právě teď,
cena je tři sta čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem,
že tablety Colacoll může prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 349 Kč,
přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky
přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet
Colacoll touto cestou získat za minimální cenu 469 Kč, což je cena o 49 Kč vyšší než v
běžné obchodní síti.V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena
výrobku je 349 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 410
Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést
spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním
čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o 49 Kč více, než pokud by ho
zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně
absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 349 Kč je uvedena bez poštovného
(resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro
uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.
10-0-0
35. 0084(2014): Různí provozovatelé; Screening prosinec 2013
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období prosinec 2013, která pokrývala úseky následujících programů v
těchto dnech a v těchto časech: Československá filmová společnost, s.r.o./CS FILM 1.
prosince 2013 00:00-23:59, 9. prosince 2013 00:00-23:59, 18. prosince 2013 11:5500:05, 20. prosince 2013 12:00-00:00, 21. prosince 2013 12:00-00:00; Chello Zone /
History Channel 11. prosince 2013 00:00-23:59; FILM EUROPE, s.r.o./KINO CS 17.
prosince 2013 11:55-00:05; FILM EUROPE, s.r.o./DOKU CS 20. prosince 2013 11:5500:05; HBO Europe s.r.o./HBO 19. prosince 2013 07:59-11:27, 19. prosince 2013
12:30-00:05, 23. prosince 2013 16:55-06:00, 27. prosince 2013 08:00-20:00, 27.
prosince 2013 19:00-04:05; HBO Europe s.r.o./HBO 2 22. prosince 2013 17:55-00:05,
28. prosince 2013 13:55-00:05; HBO Europe s.r.o./HBO Comedy 29. prosince 2013
20:00-19:59; CET 21 spol.s r.o./fanda 19. prosince 2013 10:00-16:00; CET 21 spol.s
r.o./Telka 29. prosince 2013 04:00-16:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima ZOOM 28.
prosince 2013 00:00-12:00.
10-0-0
36. 0087(2014): Různí provozovatelé; Rešerše kriminálních seriálů v pozemních
celoplošných televizních programech
- Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních
programů ČT1, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Prima love, Televize
Barrandov a fanda v obdobích 27. ledna–2. února a 17.–23. února 2014.

10-0-0
37. 0148(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT (29 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 27. ledna do 24. února 2014: Česká televize/ČT1 – Čtvrtá hvězda (6/12),
podtitul Zítra točím v Aši, 10. února 2014 ve 21:05 hodin; Česká televize/ČT1 – seriál
Případy 1. oddělení; HBO Europe s.r.o./HBO (Rumunsko) - Girls, 21. prosince 2013
mezi 20. a 21. hodinou; Chello Central Europe s.r.o./TV Paprika (Rumunsko) - Evening
Party with Rachel Allen, 3. ledna 2014 v 16:30; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima - Místo
činu: Mnichov, 6. února 2014 v 15:30 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima COOL Smrtonosná past 1, 2. února 2014 v 10:30 hodin; Česká televize/ČT24 – informování o
švýcarském referendu o imigraci 10. února 2014; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Události
v regionech – Ostrava, příspěvky Stavební firma VOKD chystá propouštění a
Zaměstnanci Evrazu v nejistotě, 28. listopadu 2013 a 16. prosince 2013 v 18:00 hodin;
Česká televize/bez konkretizace programu – komentáře ČT k OH v Soči; CET 21 spol. s
r. o./NOVA – Televizní noviny, téma zatčení I. Rittiga, 13. února 2014 v 19:30 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Králův korzár (6), 15. února 2014
v 10:50 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY
JUNIOR (Rumunsko) – reklamní spot, 4. února 2014 ve 14:12 hodin; THE WALT
DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka/DISNEY CHANNEL (Rumunsko) –
Good Luck Charlie!, 4. února 2014 ve 20:15 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – Quack Pack, 5. února
2014 v 18:30 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační
složka/DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – Goof Troop, 7. února 2014 v 16:30 hodin;
Simply You Pharmaceuticals a.s./označení sponzora ArginMax FORTE – reklama
ArginMax, odvysílání na programu NOVA 17. února 2014 ve 20:10:47 hodin; Ringier
Axel Springer CZ a.s./UŽ ZÍTRA V BLESK MAGAZÍNU! – reklama na Magazín BLESK s
přílohou 12 poloh pro nejlepší orgasmus, premiéra na programu NOVA 20. února 2014
v 19:26:20 hodin; Česká televize/ČT1 – Toulavá kamera, 9. února 2014 v 10:00 hodin;
Česká televize/programy ČT obecně – vysílání na téma majetkového vyrovnání mezi
státem a církvemi; Česká televize/programy ČT obecně – celková úroveň vysílání;
interactivecz.weebly.com – šíření programu ACTIVE TV; Česká televize/ČT1 – 13.
komnata Václava Marhoula, 13. prosince 2013 ve 21:40 hodin; Česká televize/programy
ČT obecně – vysílání na téma náboženství, víry a církevního života; Česká
televize/programy ČT obecně – vysílání ČT ze ZOH v Soči; Česká televize/programy
ČT obecně – zpravodajství ČT z Ukrajiny; Stanice O, a.s./program bez přesné
specifikace – Nabídni nejmíň, 21. února 2014 v 19:00 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV –
Cenokat, 23. února 2014 ve 12:30 hodin; Různí provozovatelé/různé programy –
prezentace šlechtických titulů ve vysílání.
10-0-0
- 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 Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. února 2014 ve
21:05 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Čtvrtá hvězda (6/12), podtitul Zítra točím
v Aši, který obsahoval četné vulgarismy či nadávky, zejména „vole“ (čas od začátku
pořadu 02:45, 17:29, 19:29, 26:17, 26:27), různé tvary a odvozeniny slova „srát“ (03:02,
04:18, 04:22, 04:26, 18:29, 20:18, 24:52), „kurva“ (06:09, 19:31, 22:02) a různé tvary
slova „prdel“ (12:25, 15:28, 18:04, 19:15), a porušil tak povinnost nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují 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 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

6-0-3
- 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 Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. února 2014 ve
20:00 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Případy 1. oddělení (7/14), podtitul 48
hodin, který obsahoval vulgarismy či nadávky, zejména různé tvary a odvozeniny slova
„srát“ (čas od začátku pořadu 16:47, 45:47, 48:16, 56:17, 56:33) a různé tvary slova
„vůl“ (40:45, 56:37), a porušil tak povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy,
které obsahují 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 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
6-1-2
- 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 HBO Europe s.r.o., IČ:
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 21. prosince
2013 od 20:00 hodin na programu HBO – určeném pro Rumunsko a Moldávii; hlavní
jazyk vysílání rumunština, odvysílal 9. díl 2. řady seriálu Fetele, který obsahoval scénu
sexuálního aktu (22:50 min. od začátku pořadu), při němž byla žena v silně submisivním
postavení a ačkoliv jí vykonávané sexuální praktiky byly očividně značně nepříjemné,
podrobila se partnerovu diktátu, což v dětském divákovi, jemuž nemusí být zcela zřejmý
kontext scény, mohlo vyvolat zkreslené chápání mužské a ženské sexuální role a tím
ohrozit jeho psychický a mravní vývoj. Navíc explicitnost scény může vzbudit u
nezralého dětského diváka předčasný zájem o sexuální oblast. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
- 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 HBO Europe s.r.o., IČ:
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 21. prosince
2013 od 20:30 hodin na programu HBO – určeném pro Rumunsko a Moldávii; hlavní
jazyk vysílání rumunština, odvysílal 10. díl 2. řady seriálu Fetele, který obsahoval
sexuální scény (4:03 min. od začátku pořadu a 5:43 min. od začátku pořadu), jež v
kombinaci vizuální a verbální stránky, explicitně popisující sexuální praktiky a
zdůrazňující příjemné či blažené pocity spojené se sexuálním aktem, měly potenciál v
nezralých dětských divácích vzbudit předčasný zájem o lidskou sexualitu, čímž mohlo
dojít k ohrožení zejména mravního a psychického vývoje dětí. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. února

2014 odvysílal od 15:30 hodin na programu Prima pořad Místo činu: Mnichov, jenž
obsahoval vulgarismy „hajzl“ (0:07:09 od začátku pořadu) a „hajzle“ (0:09:44 minut).
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
5-1-3
- 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, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy propagující Blesk magazín, obsahující
příručku 12 poloh pro nejlepší orgasmus, dne 20. února 2014 v 19:26 hod. na programu
NOVA. Reklama, obsahující záběry na fotografie dvojic souložících v různých
sexuálních polohách s komentářem „Pozor! Už zítra v Blesk magazínu. Unikátní
příručka 12 poloh pro lepší orgasmus. Pikantní sexuální techniky pro lenochy i náročné
milovníky. Zažijte nepoznané potěšení. Prověřené polohy pro ženy i muže.“, může
ohrozit zejména psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, a to především tím, že
může u nezralých dětských diváků vzbudit předčasný zájem o lidskou sexualitu a může
je navést k zakoupení Blesk magazínu s uvedeným, pro děti zcela nevhodným,
obsahem. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-1
38. 2013/809/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Události v regionech/příspěvek o
pochodech a demonstracích v 6 městech ČR/24.8.2013/18:00 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
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 4.
března 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:27383, správní řízení vedené pro možné porušení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Události v
regionech, respektive příspěvku týkajícího se pochodů a demonstrací v 6 městech
České republiky, dne 24. srpna 2013 od 18:00 hodin na programu ČT24, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
8-1-0
39. 0729(2013): TipTV broadcast s.r.o.; TIP TV/Vědmy radí/19.5.2013/od 22:00 - výzva
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1) písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7a odst. 4)
zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele vysílání TipTV broadcast s.r.o., IČ
24187950, se sídlem Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, o sdělení
objednavatele, respektive zadavatele teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného
dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP TV pro účely zahájení správního
řízení.
9-0-0
40. 2013/963/RUD/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/TA NEJ../6.9.2013/od 20.15
hod. - porušení základní programové specifikace
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a

5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., sídlem Dubné
158, 37384 Dubné, IČ: 26102293, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č.
40/1995 Sb. šiřitelem teleshoppingového pořadu TA NEJ… odvysílaného dne 6. září
2013 od 20:15 hodin na programu ŠLÁGR TV, ke sdělení osoby, která si u něj šíření
předmětného teleshoppingového pořadu objednala, respektive ke sdělení zadavatele
předmětného teleshoppingového pořadu.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání v platném znění (dálen jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s
ustanovením § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nařizuje ve věci správního
řízení sp.zn. 2013/963/RUD/Šlá ústní jednání.
1-8-0
41. 2013/1021/DRD/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/teleshoppingový pořad
Písničky pro hosta (Zastavení s písničkou; host A. Babiš)/20.10.2013/15:00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a
5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., sídlem Dubné
158, 37384 Dubné, IČ: 26102293, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č.
40/1995 Sb. šiřitelem teleshoppingového pořadu Písničky pro hosta (Zastavení s
písničkou), odvysílaného dne 20. října 2013 od 15:00 hodin na programu ŠLÁGR TV, ke
sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného teleshoppingového pořadu objednala,
respektive ke sdělení zadavatele předmětného teleshoppingového pořadu.
9-0-0
42. 0180(2014): vyjádření Rady pre vysielanie a retransmisiu ve věci interaktivních
soutěžních pořadů
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s vyjádřením slovenské Rady
pre vysielanie a retransmisiu ve věci interaktivních soutěžních pořadů.
10-0-0
43. 0188(2014): Různí poskytovatelé; Souhrn podání ONS 5/2014
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání doručenými v období od 28. ledna 2014 do 14. února 2014:
Seznam.cz, a.s./www.seznam.cz - reklama sestávající se z dívky, která si strká prsty do
kalhotek a následně je olizuje; Česká televize/www.ceskatelevize.cz - nefunkční
přenosy ZOH na internetových stránkách.
10-0-0
- 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) žádá společnost
Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, o podání
vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stížnosti na
reklamu, která údajně běžela dne 8. února 2014 v 19:57 „na spodní liště Seznamu“ a
měla zobrazovat dívku, „jež si strká prsty do kalhotek a následně je olizuje“. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
44. 0124(2014): PK 62, a.s.; Analýza avmsnv LEO TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č.

132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele PK 62 a.s., IČ
26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha, na porušení ustanovení § 6
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jelikož jakožto provozovatel audiovizuální mediální
služby na vyžádání LEO TV, umístěné na internetové adrese www.leotv.cz, nezajistil,
aby tato služba, jejíž obsah může vážně narušit zejména mravní vývoj dětí a
mladistvých tím, že obsahuje pornografii, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství
neměli běžně možnost její obsah vidět nebo slyšet. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu
k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost PK 62 a.s., IČ 26211416, se sídlem
Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha, o podání vysvětlení, jaký byl v době natáčení věk
ženských protagonistek pořadů Letní kšefty nadrženého podvodníčka – Linda (stopáž
17:00 minut), Tajné sny českých lolitek – Evička (stopáž 16:42 minut), Orgasmy z ulice
– Markéta (stopáž 10:32 minut). Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode
dne doručení žádosti.
9-0-0
45. 0163(2014): SPORT 5 a.s.; Neoznámení poskytování/www.sport5.cz
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese
www.sport5.cz společnosti SPORT 5 a.s., IČ 27202569, se sídlem Těšnov 1059/1, 110
00 Praha, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování služby
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Sport 5
a.s., ze dne 6. února 2014, doručeného Radě dne 10. února 2014, toto potvrzení:
Poskytovatel SPORT 5 a.s., IČ 27202569, se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha, byl
dne 4. března 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována pod názvem Archiv pořadů televize Sport 5, umístěná na
internetové adrese www.sport5.cz
10-0-0
46. 0168(2014): Michal Šebek; Zápis nelineární služby Na hraně života
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Michala
Šebka, ze dne 6. února 2014, doručeného Radě dne 7. února 2014, toto potvrzení:
Poskytovatel Michal Šebek, IČ: 626 25 292, bytem v Blovicích, Spojovací 537, PSČ 336
01, byl dne 4. března 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 29. září 2013 pod názvem Na hraně života regionální pořad, umístěná na internetové adrese www.nahranezivota.cz
10-0-0
47. 0169(2014): Petr LÁŠEK; Zápis nelineární služby TV AMATFILM

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti pana
Petra Láška, ze dne 7. února 2014, toto sdělení: Petr Lášek, IČ 705 49 028, bytem v
Praze, Jasmínová 45, PSČ 100 00, nebyl Radou dne 4. března 2014 zapsán do
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání
10-0-0
48. 0170(2014): TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.; Zápis nelineární služby TV DAKR
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele TV
PRODUKCE DAKR s. r. o., ze dne 7. února 2014, doručeného Radě dne 7. února 2014,
toto potvrzení: Poskytovatel TV PRODUKCE DAKR s. r. o., IČ: 286 96 921, se sídlem v
Mostě, Obchodní 41, PSČ 434 01, byl dne 4. března 2014 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 7. února 2014 pod
názvem TV DAKR, umístěná na internetové adrese www.dakr-tv.cz
10-0-0
49. 0171(2014): Oldřich Jurečka; Zápis nelineární služby TVDOG
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Oldřicha
Jurečky, ze dne 10. února 2014, doručeného Radě dne 13. února 2014, toto potvrzení:
Poskytovatel Oldřich Jurečka, IČ: 614 16 711, bytem v Podivíně, Palackého 593/24,
PSČ 691 45, byl dne 4. března 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání bude poskytována ode dne 1. dubna 2014 pod názvem TVDOG - Internetová
televize pro chovatele výstavních psů, umístěná na internetové adrese www.tvdog.cz
10-0-0
50. 0172(2014): MTV NETWORKS s.r.o.; Změna skutečností uvedených v žádosti MTV
Polska OD
- Rada vzala na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., se sídlem v
Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, spočívající ve změně údaje o přístupu ke službě od 11. února 2014 bude služba poskytována na internetové adrese www.mtv.pl
8-0-0
51. 0173(2014): MTV NETWORKS s.r.o.; Ukončení poskytování VH1 Polska OD
- Rada vzala na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., se sídlem v
Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání, VH1 Polska On Demand k datu 11. února 2014
10-0-0
52. 0175(2014): CET 21 spol.s r.o.; Oznámení rozšíření AVMSnV nova.cz
- Rada se seznámila s oznámením společnosti CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se
sídlem v Praze, Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ 152 00, ve kterém Radu informuje

o spuštění nové sekce již zapsané audiovizuální mediální služby na vyžádání nova.cz,
umístěné na adrese www.nova.cz
10-0-0
53. 0123(2014): Miroslav Všetečka; MVTV (www.mvtv.cz)/chybí informace o dohledu
Rady - reakce na upozornění
- Rada se seznámila s nápravou vytýkaného stavu poskytovatelem Miroslavem
Všetečkou, IČ 18691919, sídlem Tesařská 728/159, 352 01 Aš, který byl upozorněním
na porušení zákona č.j. DRD/519/2014, ident. 0123(2014), upozorněn na porušení
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že
neumožnil příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
10-0-0
54. 0860(2013): Veletrh CeBIT 2014
- Z účasti na veletrhu CeBIT 2014 se omluvil Dalibor Matulka. Rada souhlasí s účastí
Richarda Svobody.
9-0-0
55. 0132(2014): Návštěva zástupců arménského regulačního orgánu
- Rada bere na vědomí informaci o žádosti arménské rady a souhlasí s návštěvou
zástupců arménského regulačního orgánu v sídle RRTV.
10-0-0
56. 0203(2014): Setkání se členy Volebního výboru dne 16.4. 2014 od 9.00 hodin
- Rada bere na vědomí informaci o sekání se členy Volebního výboru ve středu 16. 4.
2014 v 9.00 hodin v zasedací místnosti RRTV
10-0-0
57. 0221(2014): Prezenční listina
- Prezenční listina pro volbu předsedy/předsedkyně RRTV
12-0-0
58. 0217(2014): Volba předsedy Rady
- Rada zvolila volební komisi ve složení: Richterová, Jehlička, Svoboda
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

