Zápis ze 7. zasedání, konaného dne 1. 4. 2014
Přítomni: Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí, Bouška, Bezouška,
Jehlička, Matulka
Omluveni: Kostrhun, Kalistová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 7. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2.
2013/1034/had/WAL:
WALMARK,
a.s.;
Hlíva
ústřičná
Premium/teleshopping/Prima/Nedělní receptář EXTRA/ 27.10.2013/13:15:43 hod. +
Lutein Forte 20 mg/teleshopping/Nova – Tipy ptáka Loskutáka – Tipy pro
zdraví/26.10.2013/17:44:51 hod. + Marťánci/reklama/Nova/13.9.2013/21:53:18 hod. 3x
DOKAZOVÁNÍ -13:30
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/1034/had/WAL provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na produkt Hlíva ústřičná Premium,
odvysílaného dne 27. října 2013 v čase 13:15:43 hodin v rámci teleshoppingu Nedělní
receptář EXTRA na programu Prima.
10-0-0
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/1/had/WAL provedla důkaz zhlédnutím
záznamu obchodního sdělení na produkt Marťánci, odvysílaného dne 13. září 2013 v
čase 21:53:18 hodin na programu NOVA.
10-0-0
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/1033had/WAL provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na produkt na produkt Lutein Forte 20 mg,
odvysílaného dne 26. října 2013 v rámci teleshoppingu Tipy ptáka Loskutáka - Tipy pro
zdraví v čase 17:44:51 hodin na programu Nova.
10-0-0
3. 2014/107/bar/JUK: JUKE BOX, spol. s r. o. / Radio Čas Rock; žádost o udělení
licence k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů – ústní jednání 1. 4. 2014 ve 14.00 hod.
- Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JUKE BOX,
spol. s r. o. se sídlem Karla Svobody 95/130, 725 27 Ostrava-Plesná, identifikační číslo
25396676, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání
programu Radio Čas Rock šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 8 let
10-0-0
4. 2014/167/FIA/Mer: Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324 /Cesty krajem TV – licenční řízení o
udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T - ústní jednání dne 1. dubna 2014 ve 14.15 hodin
- Rada uděluje společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324, se sídlem Neplachova 2297/1,
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů v systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: Cesty krajem TV;
základní programová specifikace: Regionální televize informačně-zábavního charakteru;
územní rozsah vysílání: Lipno, Vítkův kámen, v souladu se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu ČTÚ – 9 521/2014-613, ze dne 25. února 2014, č. j.: 1600, dle
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah vysílání: 24 hodin

denně; dle žádosti, č.j.: 1375 ze dne 18. února 2014 ve znění upřesnění ze dne 12.
března 2014, č.j.: 2045 a 2046
9-0-0
5. 2013/942/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / RADIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY; 20. 9.
2013, 0.00-24.00 hodin, analýza – složení znaleckého slibu PhDr. Wandy Dobrovské
- Rada přijímá znalecký slib ustanovené znalkyně PhDr. Wandy Dobrovské, narozené
4. 2. 1954
10-0-0
6. 2013/832/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů České Budějovice
Hotel 106,8 MHz / 100 W - rozhodování o udělení licence
- Rada uděluje společnosti Infin, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů České Budějovice Hotel 106,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 14 28 25 / 48 58 58 pro program Signál rádio České Budějovice na dobu 8 let
10-0-0
7. 2013/682/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Česká Lípa město
107,1 MHz / 158 W - rozhodování o udělení licence
- Rada uděluje společnosti Média Bohemia a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Česká Lípa město 107,1 MHz / 158 W, souřadnice
WGS 84: 14 32 05 / 50 41 20 pro program Rádio Blaník na dobu 8 let
10-0-0
8. 2013/647/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz
/ 10 kW - rozhodování o udělení licence
- Rada uděluje společnosti Lin a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50
11 08 s diagramem odpovídajícím dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc –
venkov a noc – město, tj. pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky
elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 dBµ pro program Rádio Impuls AM na
dobu 8 let
10-0-0
9. 2014/244/bar/RAD: RADIO BONTON a. s. / Radio Bonton; žádost o udělení
transformační licence
- Rada uděluje společnosti RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00
Praha-Nové Město, identifikační číslo 60192682, 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 Radio Bonton na
kmitočtu 91,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Benešov,
kmitočtu 96,9 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa,
kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Praha, kmitočtu
98,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České Budějovice,
kmitočtu 94,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mladá Boleslav,
kmitočtu 91,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Sezimovo Ústí,
kmitočtu 100,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Strakonice a
kmitočtu 96,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem
na dobu do 10. října 2025
10-0-0

10. 2013/397/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio Šumava - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - zpětvzetí žádosti o přidělení kmitočtu Sokolov na
Ovčárně 99,0 MHz / 50 W a vyhlášení licenčního řízení se souborem technických
parametrů Sokolov na Ovčárně 99,0 MHz / 50 W
- Správní řízení ve věci žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se
sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání programu Rock Radio Šumava (licence č.j.:
Ru/287/00) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů, a to v přidělení kmitočtu Sokolov na Ovčárně 99,0 MHz / 50 W, se zastavuje
podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel vzal svou žádost
zpět
10-0-0
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov na Ovčárně 99,0
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 12 39 18 / 50 10 36 se lhůtou pro doručení žádostí do
16. května 2014
10-0-0
11. 2014/200/bar/RUB: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.; žádost o udělení
souhlasu s fúzí sloučením
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s
přeměnou společností InFin, s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s
r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o.
10-0-0
12. 2014/140/bar/Rád: Rádio Dobrý den, spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu s
převodem části obchodního podílu
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 LiberecNové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající v převodu části obchodního podílu Pavla
Michala ve společnosti provozovatele ve výši 16 % na společnost MEDIA BOHEMIA a.
s. a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých
společníků, výše jejich obchodních podílů a společenské smlouvy
10-0-0
13. 2014/311/bar/LON: LONDA spol. s r. o.; oznámení o změně společenské smlouvy
(zakladatelské listiny)
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele LONDA, spol. s r. o. o změně
společenské smlouvy (zakladatelské listiny)
10-0-0
- Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje
provozovatele LONDA, spol. s r. o. se sídlem Křemencova 4/175, 110 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 49241931, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., k němuž došlo provedením změny společenské smlouvy
(zakladatelské listiny) bez předchozího písemného souhlasu Rady, a stanoví
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
10-0-0
14. 2014/142/bar/InF: InFin, s. r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou společenské
smlouvy – zastavení řízení
- Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zastavuje řízení o žádosti provozovatele InFin, s. r. o. se sídlem Říčanská
3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25637096, o udělení předchozího

souhlasu se změnou společenské smlouvy provozovatele, která byla doručena Radě
dne 6. 2. 2014 pod čj. 1033/2014, a to z důvodu nezaplacení správního poplatku
10-0-0
15. 2014/143/bar/Age: Agentura TRS spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
společenské smlouvy – zastavení řízení
- Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zastavuje řízení o žádosti provozovatele Agentura TRS spol. s r. o. se
sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 00220493, o
udělení předchozího souhlasu se změnou společenské smlouvy provozovatele, která
byla doručena Radě dne 6. 2. 2014 pod čj. 1034/2014, a to z důvodu nezaplacení
správního poplatku
8-0-0
16. 2014/141/bar/Rad: Radio Investments s. r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
společenské smlouvy – zastavení řízení
- Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zastavuje řízení o žádosti provozovatele Radio Investments s. r. o. se
sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, o
udělení předchozího souhlasu se změnou společenské smlouvy provozovatele, která
byla doručena Radě dne 6. 2. 2014 pod čj. 1032/2014, a to z důvodu nezaplacení
správního poplatku
10-0-0
17. 2013/698/STR/Fre: Frekvence 1, a.s.; Dámský klub_26.6.2013 - ROZHODNUTÍ O
ULOŽENÍ POKUTY
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením §
60 odst. 3 písm. d) 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 1. dubna 2014 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 3
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění, ukládá provozovateli Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem
Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00, pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel
vysílání povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání
koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší
18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit
přístup k vysílání dětem a mladistvým. Porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. se provozovatel Frekvence 1, a.s. dopustil tím, že dne 26.
června 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1
pořad Dámský klub, přičemž ohrožující potenciál a škodlivost působení tohoto pořadu
pro děti a dospívající mládež jsou spatřovány v celkově vulgárním a hrubě pokleslém
vedení pořadu, používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a
asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality
a partnerských vztahů. 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 2013698. 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 2013698.

9-0-1
18. 0293(2014): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j. 2090/2014) posluchače na údajně
neobjektivní a nevyvážené zpravodajství informující o událostech na Ukrajině a ZOH v
Soči (1); Rada se seznámila se stížností (č.j. 2178/2014) posluchače na údajně
neobjektivní a nevyvážené zpravodajství, které bylo odvysíláno dne 17. března 2014 od
12:10 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál (2); Rada se seznámila s obecnou
stížností (č.j. 2209/2014) posluchače na vulgarismy, které se objevují ve vysílání
českých rádií (3).
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou části pořadu „Pomsta je sladká“ která byla odvysílána
dne 27. února 2014 od 06:51:00 hodin do 06:54:50 hodin na programu Fajn radio
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. a shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
nedošlo (4).
7-2-1
- Rada se seznámila s analýzou části pořadu “Ruda z Ostravy“ která byla odvysílána
dne 5. března 2014 od 13:26:26 do 13:28:50 hodin na programu FREKVENCE 1,
provozovatele Frekvence 1, a.s. a shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
nedošlo. (5)
9-0-0
- Rada postoupí stížnost (č.j. 1865/2014) posluchače Úřadu městské části Praha 2,
který je příslušný k projednání možného přestupku. (5)
10-0-0
19. 0312(2014): XLMX obchodní s.r.o.; možná klamavá reklama_XXXLutz_analýza
reklamy
- Rada se seznámila s reklamou společnosti XLMX obchodní s.r.o. na dům nábytku
XXXLutz (akce odečtení DPH z ceny), která byla odvysílána na programu City
(frekvence 93,7 MHz/Praha) dne 6. března 2014 v časech 7:10:38 hodin, 11:21:34
hodin a 12:24:06 hodin a shledala, že reklama byla odvysílána v souladu se zákonem č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy
10-0-0
20. 0308(2014): SeeJay radio, s.r.o./ SeeJay Radio, 26.2. 2014, 00:00-24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu SeeJay Radio provozovatele SeeJay Radio,
s.r.o. ze dne 26. 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
21. 0307(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 20. března 2014,
Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a program Radio Spin; 96,2
MHz Praha) dne 20. března 2014, InFin, s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz
Praha) dne 20. března 2014, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz
Praha) dne 20. března 2014, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz
Praha) dne 20. března 2014 a Radio Investments s.r.o. (Radio Beat; 91,0 MHz Brno)
dne 20. března 2014
10-0-0

22. 0795(2013): reklama na elektronické cigarety_dotaz AK Erhartová Vítek
- Rada se seznámila se žádostí AK Erhartová Vítek ve věci vydání stanoviska
vyjadřujícího právní názor Rady dle §5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb. ohledně
vysílání rozhlasové reklamy na elektronické cigarety a odpoví dle rozpravy
10-0-0
23. 2011/802/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Brno město 2
96,4 MHz / 200 W - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 12.
února 2014 pod sp. zn. 9 A 172/2013 – 59-64 a kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady
sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/3815/2013, kterým Rada udělila provozovateli RADIO
IBUR, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro
program Radio Rubi na dobu 8 let.
10-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze,
který byl vydán dne 12. února 2014 pod sp. zn. 9 A 172/2013 – 59-64 a kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/3815/2013, kterým Rada
udělila provozovateli RADIO IBUR, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2
96,4 MHz / 200 W pro program Radio Rubi na dobu 8 let.
10-0-0
24. 2013/725/STR/Ele: Eleanes s. r. o.; změna názvu programu (licence 2011/773/zab,
č.j.: STR/3004/2012) - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, který byl vydán dne 7.
března 2014 pod sp. zn. 5 A 200/2013 – 57 a kterým byla zamítnuta žaloba společnosti
Rádio Bonton, a.s. proti rozhodnutí Rady ze dne 1.10.2013, sp.zn./Ident.
2013/725/STR/Ele, č.j.: STR/4434/2013, kterým Rada udělila provozovateli Eleanes,
s.r.o. souhlas se změnou názvu programu z původního názvu Rádio Valašsko na nový
název RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO.
10-0-0
25. 0285(2014): NTV cable s.r.o./NTV info; televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systémů - zánik platnosti licence
- Rada konstatuje, že provozovateli NTV cable s.r.o., IČ 255 00 236, se sídlem
Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, zanikla dne 3. března 2014 podle § 24
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizní vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/32/02/666 ze
dne 22. ledna 2002, ve znění pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydává
osvědčení v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb.
10-0-0
26. 0297(2014): ZZIP s.r.o./Městský informační kanál (MIK), Městský informační kanál
Prostějov (PIK); televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik
platnosti licence
- Rada konstatuje, že provozovateli ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, se sídlem Olomouc –
Nová Ulice 526/18, PSČ 779 00, zanikla dne 24. března 2014 podle § 24 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Městský
informační kanál MIK, Městský informační kanál PIK, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j.: Ru/60/02//923 ze dne 19. února
2002, ve znění pozdějších změn, O této skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu
s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb.
10-0-0

27. 2014/287/sve/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o./HBO Netherlands, HBO 2
Netherlands, HBO 3 Netherlands -televizní vysílání šířené prostřednictvím zvláštních
přenosových - navýšení základního kapitálu
- Rada vydává provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se
sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j.
FIA/4108/2011; 2) 2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO,
č.j. sve/3983/2011, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního
kapitálu a vkladu jediného společníka (včetně související změně společenské smlouvy)
a to v rozmezí od 22 500 000,- až do 25 700 000,- Kč (tj. na 813 754 000,- až 816 954
000,- Kč) v závislosti na aktuálním kurzu Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání
doručeného dne 18. března 2014, č.j. 2208.
10-0-0
28. 2014/193/sve/Tel: Telefónica Czech Republic, a.s./O2 Info - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - 1) změna seznamu akcionářů, převod akcií - upozornění na porušení zákona
(licence, registrace); 2) změna představenstva a dozorčí rady - na vědomí (licence), upozornění na porušení zákona (registrace)
- Jednání přerušeno a odloženo na další zasedání
29. 0315(2014): stížnost ve věci zastaveného správního řízení s SBD Panorama
- Rada se seznámila se stížností pana Jana Mitošinky ze dne 24. března 2014 ve věci
zastaveného správního řízení sp.zn. 2012/309/sve/PAN vedeného s účastníkem
PANORAMA, stavební bytové družstvo
10-0-0
- Rada postupuje stížnost pana Jana Mitošinky ze dne 24. března 2014 ve věci
zastaveného správního řízení sp.zn. 2012/309/sve/PAN vedeného s účastníkem
PANORAMA, stavební bytové družstvo, Českému telekomunikačnímu úřadu, neboť
stěžovatel ve své stížnosti brojí proti obsahu záznamu ČTÚ o provedení místního
šetření
10-0-0
30. 0260(2014): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 7 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
31. 0295(2014): Zpráva ze služební cesty - 39. kontaktní výbor směrnice AVMS
- Rada se seznámila se zprávou z 39. Kontaktního výboru směrnice AVMS
10-0-0
32. 0248(2014): Fajn Rock Media, s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání
programu FAJNROCK TV ze dne 5. března 2014 od 12.00 hod. do 22.03 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu FAJNROCK
TV provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o. ze dne 5. března 2014 od 12.00 hod. do
22.03 hod.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele televizního vysílání Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 24176214, sídlem
Hradešínská 1825/36, 10100 Praha, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb.,

podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne
5. března 2014 odvysílal na programu FAJNROCK TV dva bloky reklam, jejichž hladina
hlasitosti byla v úseku 12:37:34–12:37:54 hodin na úrovni –20.9 LUFS, v úseku
20:21:50–20:22:50 hodin na úrovni –21.1 LUFS. Hlasitost uvedených reklamních bloků
tak nebyla normována na hodnotu –23 LUFS včetně tolerance +/–1 LU. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
33. 0182(2014): Jiří Středa; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu VIDEO JS
– Účko z 17.–18. února 2014 od 00.00 do 24.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu VIDEO JS –
Účko z 17.–18. února 2014 od 00.00 do 24.00 hod.
8-0-0
- 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 Jiří Středa, IČ
10518266, se sídlem Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232, o podání vysvětlení, které
logo považuje za označení televizního programu (logo) VIDEO JS – Účko dle § 32 odst.
1 písm. n) zákona 231/2001 Sb. (zda nápis TV Účko zpracovaný do žlutého
trojúhelníku, nebo modrá písmena Tv JS) a jakým způsobem tato dvě loga při uvedení
na obrazovce rozlišuje.
8-0-0
- 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 Jiří Středa, IČ 10518266, se
sídlem Seifertova 899/0, Úpice, PSČ 54232, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm.
a) a c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům
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, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na webových stránkách
provozovatele chybí adresa sídla (uvedena je pouze kontaktní adresa, jak vyžaduje §
32 odst. 7 písm. b), zákona č. 231/2001 Sb.) a není uvedena informace o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
9-0-0
34. 0181(2014): CITYTV, s.r.o.; neposkytnutí vyžádaného záznamu/CITY TV/17.2.2014
- 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 CITYTV, s.r.o., IČ
28064453, se sídlem Praha, 5. května 1323/9, PSČ 14000, na porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl záznam vysílání
programu CITY TV ze dne 17. února 2014 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin,

tj. z období jednoho dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
9-0-0
35. 0283(2014): CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Beze stopy II (18)/13.3.2014/14:25 + repríza
Nova Cinema/Beze stopy II (18)/14.3.2014/8:30 - kontrola DaTel
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Beze stopy II (18), odvysílaného dne 13.
března 2014 od 14.25 hodin na programu NOVA a dne 14. března 2014 od 8.30 hodin
na programu Nova Cinema.
9-0-0
36. 0155(2014): ČESKÝ ROZHLAS; ČESKÁ TELEVIZE; Plnění povinností plynoucích ze
znění § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ze strany Českého rozhlasu a České televize.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Česká televize k tomu, jak naplňuje
své povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., a žádá Českou televizi o
doplnění podkladů dle rozpravy.
8-0-0
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Český rozhlas k tomu, jak naplňuje
své povinnosti dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., a žádá Český rozhlas o
doplnění podkladů dle rozpravy.
8-0-0
37. 0261(2014): Analýza obchodních sdělení - leden 2014
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2014
9-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamy na finanční služby
společnosti Electro World s.r.o. odvysílané dne 21. ledna 2014 v časech 17:52:49 hodin
(spot 1) a 17:55:23 hodin (spot 2) na programu Prima ZOOM.
8-0-0
- 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 (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 zahájit správní
řízení z moci úřední se společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se
sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, pro možné porušení § 5d odst. 2 písm.
e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel reklamy
propagující produkt – potravinu (doplněk stravy) „Ive“, odvysílané dne 20. ledna 2014 v
čase 11:11:45 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v tomto reklamním spotu
je přítomno vizuální sdělení „STUDIEMI OVĚŘENO“ bez přítomnosti jakéhokoli odkazu
na konkrétní studie, čímž mohlo dojít k porušení zákazu doporučování potravin s
odkazem na nekonkrétní klinické studie.
9-0-0
- 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 (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 zahájit správní
řízení z moci úřední se zadavatelem reklamního spotu, společností PHARMA NORD
PRAHA s.r.o., IČ: 63073943, Odolena Voda - Dolínek, Pražská 387, PSČ 250 70 pro
možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit
jakožto zadavatel reklamy propagující produkt – potravinu (doplněk stravy) „Bioaktivní
LipoExit“, odvysílané dne 10. ledna 2014 v čase 6:57:22 hodin na programu Prima,
neboť v tomto reklamním spotu je obsaženo audio sdělení „Novinka bioaktivní lipoexit

byl vyvinut vědci pro účinné zeštíhlení“ a taktéž vizuální sdělení „VĚDECKY
OVĚŘENO“, a to bez přítomnosti jakéhokoli odkazu na konkrétní vědecké studie, čímž
mohlo dojít k porušení zákazu doporučování potravin s odkazem na nekonkrétní klinické
studie.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ:
26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00 , správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb.,
kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že dne 2. ledna 2014 v čase 21:45:55 hodin
na programu O ("Óčko") odvysílal obchodní sdělení „OKNA.EU“, uvedené jako sponzor
pořadu. V rámci zvukové složky obchodního sdělení byla přítomna přímá pobídka
zákazníkovi v podobě „Přijďte si teď pro zimní slevy“, čímž došlo k naplnění definičního
znaku reklamy. Ve vysílání však tato reklama nebyla jako reklama rozeznatelné a
nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky oddělena od ostatních částí vysílání.
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 zahájit se zadavatelem reklamy, společností
CELMAR MEDIA s.r.o., IČ 02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1 správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním dvou obchodních sdělení - reklamního
spotu „Figurebites“, který byl premiérově odvysílán dne 31. ledna 2014 v čase 9:28:49
hodin (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu "Figurebites" dne 31. ledna 2014 v čase
02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov. Tato obchodní sdělení
mohou být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, neboť je v jejich rámci obsaženo: „Představujeme vám
Figurebites, skvěle chutnající čokoládové bonbóny, které vstřebávají tuk a pomáhají
vám tak rychle shodit přebytečná kila.“; „ Nejen, že snižují množství tuku v těle, ale také
přirozeně naplní váš žaludek a dodají tak pocit sytosti, aniž by zanechávaly tuk ve
vašem těle.“;“To je celé, jednoduché, snadné a chutné, silnou vůli nepotřebujete.
Figurebites fungují tak, že vstřebávají tuk z jídla, aby se ho vaše tělo mohlo zbavit
přirozenou cestou. Tuk se neukládá ve vašem těle, takže nehledě na to, co jíte,
hubnete.“; „S touto čokoládou zhubnete“, „Jednoduše, si před každým jídlem dejte
kousek čokolády a nechte ji pracovat, tuk se přestane shromažďovat ve vašem těle,
takže se nemůže stát nic jiného, než že začnete hubnout.“; „Tmavá čokoláda umí
vstřebávat tuk a pomáhá ovládat chutě a nedovolí vám jíst více sladkostí. Navíc je plná
látek, díky kterým se cítíme lépe a máme více energie“; „Garcinie kambodžská je malé
sladké exotické ovoce, které spaluje a vstřebává tuk ve vašem těle, hlavně pak
uhlohydráty jako jsou těstoviny a cukr a zároveň vám dodává energii“;„V krátkosti –
Figurebites zamezují tomu, aby se z jídla stal tuk, který se tak nikdy neusadí ve vašem
těle a vy už nebudete přibývat na váze.“; „Připravte se na shození pěti kilogramů v tak
krátké době, jako jsou dva týdny a deset kilogramů v tak krátké době, jako jsou čtyři
týdny. Všechen tuk bude brzy pryč a s ním i přebytečná kila, která jste se tak dlouho
snažila shodit.“, čímž mohlo dojít ke zcela účelovému užití nepravdivých údajů o
účincích produktu.

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 zahájit se zadavatelem reklamy, společností
CELMAR MEDIA s.r.o., IČ 02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1 správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č.
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním dvou obchodních sdělení - reklamního
spotu „Figurebites“, který byl premiérově odvysílán dne 31. ledna 2014 v čase 9:28:49
hodin (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu "Figurebites" dne 31. ledna 2014 v čase
02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov. V rámci obchodního
sdělení jsou užita tato výživová tvrzení: „Jsou zdravé, přírodní, s nízkým obsahem tuku
a vysokým obsahem kalcia a jsou kvalitním zdrojem vitamínů.“ Dle nařízení lze tvrzení,
že se jedná o nízkotučnou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 3 g
tuku na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 1,5 g tuku na 100 ml v
případě tekutin (1,8 g tuku na 100 ml v případě polotučného mléka), což není případ
produktu Figurebites.
9-0-0
- Rada se obrací na Českou obchodní inspekci s žádostí o součinnost ve věci prodeje,
resp. nabízení k prodeji prostřednictvím reklamy/ teleshoppingu, produktu "Pedi Spin",
neboť při prodeji tohoto produktu může docházet k nekalým obchodním praktikám.
9-0-0
38. 0252(2014): Různí provozovatelé; Screening leden únor 2014
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období leden a únor 2014, která pokrývala úseky následujících programů
v těchto dnech a v těchto časech: Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov
4. ledna 2014 10:00-24:00; CET 21 spol.s r.o./fanda 6. ledna 2014 09:59-20:59, 6.
ledna 2014 21:00-08:05; InzertMax s. r. o./Inzert TV 6. ledna 2014 10:00-24:00; Stanice
O, a.s./ O (Óčko) 8. ledna 2014 11:55-00:05; Chello Zone/ History Channel 9. ledna
2014 10:00-24:00; FILM EUROPE, s.r.o./ KINO CS 9. ledna 2014 11:55-00:05; FTV
Prima, spol. s r.o./ Prima ZOOM 10. ledna 2014 10:00-20:00; ATV CZ, s.r.o./ GOLF
Channel 13. ledna 2014 00:00-23:59, 15. ledna 2014 00:00-23:59; HBO Europe
s.r.o./HBO 22. ledna 2014 19:55-00:05; HBO Europe s.r.o./HBO2 8. února 2014 14:5500:05; CET 21 spol.s r.o./NOVA sport 9. února 2014 08:00-24:00, 10. února 2014
08:00-24:00, 12. února 2014 08:00-24:00, 14. února 2014 12:00-24:00, 15. února 2014
08:00-24:00, 19. února 2014 10:00-23:00; CET 21 spol.s r.o./NOVA 17. února 2014
17:00-19:30, 18. února 2014 17:00-24:00, 19. února 2014 17:00-19:30, 20. února 2014
17:00-21:30; CET 21 spol.s r.o./fanda 23. února 2014 13:55-22:05; HBO Europe
s.r.o./Cinemax 14. února 2014 16:01-00:05; Československá filmová společnost,
s.r.o./CS FILM 21. února 2014 11:55-00:05; ČESKÁ TELEVIZE/ ČT Sport 10. února
2014 08:00-24:00, 11. února 2014 11:55-00:05, 13. února 2014 08:00-24:00; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT2 11. února 2014 08:00-20:00, 16. února 2014 14:00-24:00.
9-0-0
- 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu „S ČT Sport na

vrchol“ dne 16. února 2014 od 22:23:13 hodin na programu ČT2, jelikož na svém
začátku nebyl tento pořad označen jako pořad obsahující umístění produktu.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) a g) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žádá provozovatele vysílání Česká
televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383, o podání vysvětlení dle §
137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o jaký typ obchodního sdělení se
jedná v obrazových předělech pořadu „S ČT Sport na vrchol“, odvysílaného dne 16.
února 2014 od 22:23:13 hod. na programu ČT2, konkrétně v čase 1:13 minut od
začátku pořadu (logo RWE), v čase 6:24 minut od začátku pořadu (logo kudyznudy.cz)
a v čase 12:30 minut od začátku pořadu (logo GoPro a GOHD.cz).
9-0-0
39. 0280(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání 7/2014 (24 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 28. února 2014 do 25. března
2014: 1. WS Inernational a.s./stížnost na klamavé reklamy; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima - hlasitost reklamních spotů vložených do pořadu To je vražda, napsala
odvysílaného dne 11. března 2014 od 9:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL epizoda seriálu Grimm odvysílaná dne 11. března 2014 od 7:45 hodin; FTV Prima, spol.
s r.o./Prima - reportáže týkající se společnosti Seegmüller Praha, spol. s r.o. odvysílané
4. března 2014 a 7. března 2014 v rámci pořadu Zprávy FTV Prima; Česká
televize/ČT24 - pořad Politické spektrum odvysílaný dne 8. března 2014 od 11:31 hodin;
GlaxoSmithKline s.r.o./reklama COLDREX; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV - údajná
pornografie dne 11. března 2014 v ca 22:00 hodin; Česká televize/různé programy manipulativní, neobjektivní, tendenční a zkreslené zpravodajství veřejnoprávní televize
týkající se dění na Ukrajině, zejména pak na Krymu; Kredito24 Česká republika
s.r.o./reklama Kredito24; Česká televize/ČT24 - opomenutí výročí okupace
Československa německou armádou; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov - protest proti vysílání seriálu 30 případů majora Zemana; Česká
televize/ČT1 - epizoda seriálu Kriminálka Paříž odvysílaná dne 20. března 2014 od
14:20 hodin; CET21 spol s r.o./Nova - reportáž obsahující nepřiměřeně zjednodušené
varování před telefonními čísly začínajícími číslicí 9; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV - reakce
pana Rastislava Speváka; Česká televize/ČT sport - zpět vzatá stížnost týkající se
neodvysílání 3. třetiny zápasu HC Sparta Praha vs. HC Vítkovice dne 18. března 2014.
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 1. dubna 2014 zahájit se zadavatelem
reklamy, společností WS International a.s., IČ: 26222540, sídlem Hodonín, Perunská 2,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995
Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Platinum
Ultimate Care“, který byl odvysílán dne 8. března 2014 od 02:37:28 hodin na programu
Nova a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v
teleshoppingu uvádí, že k produktu Platinum Ultimate Care obdrží divák jako dárek
přípravek Platinum Ultimate Clean, dále jako dárek přípravek Platinum Ultimate Protect
a jako třetí dárek kvalitní utěrku z mikrovlákna, to vše za 799 Kč. Ve skutečnosti je však
cena 799 Kč cenou za sadu čtyř výrobků (Platinumu Ultimate Care, Platinumu Ultimate

Clean, Platinum Ultimate Protect a utěrka), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván
samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Užitím slova „dárek“,
tedy slova obdobného významu jako slovo „zdarma“ či “bezplatně“, se tak zadavatel
dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý
dojem, že kupuje jeden produkt za cenu 799 Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve
skutečnosti divák kupuje sadu čtyř výrobků, a žádný dárek zdarma nezískává.
9-0-0
- 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, 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., IČ: 48115908,
sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním seriálu Grimm, epizody Krysař dne 11. března 2014 od 7:45 hodin na
programu Prima COOL, který obsahoval značně naturalistické záběry těla znetvořeného
krysami, jejichž drastičnost dosahovala míry, která má potenciál vyvolat zejména v
dětských divácích psychický otřes a tak ohrozit jejich psychický vývoj, se mohl dopustit
porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých.
7-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel
dne 11. března 2014 od 10:16:49 hodin odvysílal na programu Prima blok reklamních
spotů o hladině hlasitosti -29,1 LUFS. 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 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 FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu reportér při přípravě reportáže týkající se pracovních
podmínek ve společnosti Seegmüller Praha, spol. s r.o. odvysílané v rámci pořadu
Zprávy FTV Prima dne 7. března 2014 od 18:55 hodin na programu Prima nevzal v
potaz zájem prokuristky dotyčné společnosti vyjádřit se k nařčením bývalých
pracovníků, který vyjádřila v elektronické poště odeslané na adresu
redakcebrno@r1morava.cz dne 6. března 2014 v 17:25 hodin. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0

40. 0191(2014): Simply You Pharmaceuticals a.s.; Hemostop/30.1.2014/21:06:30/ČT1podání vysvětlení
- Rada seznámila s podanými vysvětleními společnosti Simply You Pharmaceuticals
a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, ve věci stížnosti na reklamu obchodní sdělení – označení sponzora HEMOSTOP Synbio, odvysílané dne 30. ledna
2014 od 21:06:30 hodin na programu NOVA
9-0-0
- Rada se seznámila s doplněnou stížností ve věci reklamy - obchodních sdělení
HEMOSTOP Synbio, HEMOSTOP Probio, HEMOSTOP Probio, Hemostop Micron
MAX, Hemostop Micron+
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní
úřad 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, účinných v době
odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s § 7c odst.
1 rozhodla dne 1. dubna 2014 vydat toto rozhodnutí: Rada v návaznosti na usnesení
Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I.,
II. a III.; a usnesení č. j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, konkrétně výroků III., IV. a
V. nařizuje odstranění a ukončení šíření reklamy - obchodních sdělení zadavatele
Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37,
obsahující následující vyobrazení a text: 1. obsahujících v názvu označení HEMOSTOP
tvrzení, že tyto přípravky souvisí s hemoroidy a zdravotními projevy v oblasti konečníku.
2. Obsahující při prezentaci doplňku stravy HEMOSTOP Synbio následující tvrzení
prostřednictvím řeči: „Hezkou zábavu bez nepříjemného svědění a pálení Vám přeje
Hemostop Synbio. Hemostop Synbio pro pevné a pružné cévní stěny, při hemeroidech“,
a následující obrazové sekvence: 3. Obsahující v souvislosti s prezentací doplňku
stravy HEMOSTOP Synbio prostřednictvím televizní reklamy, ve které jsou použita
následující tvrzení prostřednictvím řeči: „Pálí? Svědí? Bodají? STOP! Nenechte si
znepříjemňovat život. Hemostop Synbio pro pevné a pružné cévní stěny, při
hemeroidech“, a následující obrazové sekvence: 4. obsahující v souvislosti s prezentací
výrobků HEMOSTOP PROBIO a HEMOSTOP MICRON+, užívání tvrzení, že tyto
přípravky souvisí s hemoroidy a zdravotními projevy v oblasti konečníku. 5. obsahující,
v souvislosti s prezentací výrobku HEMOSTOP PROBIO, tvrzení: - STOP
NEPŘÍJEMNÝM HEMOROIDŮM - STOP HEMOROIDŮM - STOP NEPŘÍJEMNÉMU
SVĚDĚNÍ - při zánětech, trhlinách a bolestech v oblasti konečníku a tlustého střeva - při
nepříjemných zánětech, trhlinách a bolesti v oblasti konečníku a tlustého střeva užívejte při nepříjemných zánětech, trhlinách a bolesti v oblasti konečníku a tlustého
střeva - na nežádoucí projevy v oblasti tlustého střeva a konečníku - působí na posílení
a pružnost cévních stěn - na posílení a pružnost cévních stěn - ovlivňuje správnou
činnost tlustého střeva - pro správnou činnost tlustého střeva - má pozitivní vliv na
správnou činnost tlustého střeva - pomáhá s problémy v oblastech tlustého střeva a
konečníku - vliv na nežádoucí projevy v oblasti tlustého střeva a konečníku - diskomfort
konečníku - doporučeno užívání při hemoroidech - preventivně působí proti vzniku
hemoroidů, zánětu žil a střev - problémy s hemoroidy a rozšířenými cévami v oblasti
konečníku. 6. obsahující v souvislosti s prezentací výrobku HEMOSTOP MICRON+,
tvrzení: - STOP NEPŘÍJEMNÝM HEMOROIDŮM - STOP NEPŘÍJEMNÉMU SVĚDĚNÍ účinně a rychle pomáhá od projevů hemoroidů - má hojivý vliv na záněty, trhliny a
bolesti - posiluje a zvyšuje pružnost cévních stěn - pomáhá s obtížemi s hemoroidy,
především v oblasti konečníku a tlustého střeva - bioflavonoidový komplex ovlivňuje
žilní tonus, blahodárně působí na cévní stěnu a chrání ji před poškozením - při svědění
v okolí konečníku a tlustého střeva - při žilní nedostatečnosti - působí na posílení a
pružnost cévních stěn - při projevech spojených s hemoroidy - při nepříjemných
zánětech, trhlinách a bolesti v oblasti konečníku a tlustého střeva - na posílení a

pružnost cévních stěn - působí na žíly v oblastech konečníku a křečové žíly - diskomfort
konečníku - vliv na nežádoucí projevy v oblasti konečníku - na nežádoucí projevy v
oblasti tlustého střeva a konečníku - doporučeno užívání při hemoroidech. ve lhůtě
jednoho týdne ode dne oznámení tohoto rozhodnutí
9-0-0
41. 2014/198/LOJ/ITV: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.; ITV SOLUTIONS SERVICES s.
r. o./v777/2.1.2014/00:00-24:00 hodin - neposkytnutí záznamu
- 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 ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o.,
IČ 24217671, se sídlem Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00,
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu
v777 ze dne 2. ledna 2014 z časového úseku od 00.00 hodin do 24.00 hodin, t.j z
období jednoho dne, a mohl tak porušit 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.
9-0-0
42.
2014/197/LOJ/STA:
STARS.TV
s.r.o.;
STARS.tv/29.11.2013/00:0024:00/neposkytnutí záznamu
- 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 STARS.TV s.r.o., IČ 29452538, se
sídlem Havířov, Podlesí, Okrajová 1356/19, PSČ 736 01, správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou
výzvu Rady neposkytl záznam vysílání programu STARS.TV ze dne 29. listopadu 2013
z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období jednoho dne., a mohl tak porušit
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.
8-0-0
43. 2014/208/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o.; TV Pohoda/POHODA-RELAX)/evropská tvorba
2013
- Rada se seznámila s přehledem evropských děl odvysílaných v roce 2013 na
programu TV Pohoda (POHODA - RELAX), obsahující rovněž identifikaci výrobců
těchto děl, který provozovatel TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: Stavební 992/1,
70800, Ostrava, zaslal Radě v reakci na uložené upozornění na porušení ustanovení §
47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím
údajů o odvysílaných evropských dílech na programu TV Pohoda (POHODA – RELAX)
za rok 2013, respektive neidentifikací výrobců těchto děl.
9-0-0
44. 2014/219/RUD/Kal: Kalista Pavel; FILMpro/evropská tvroba 2013
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programu FILMpro v roce 2013, provozovaným Pavlem Kalistou, IČ
64181871, sídlem Radinovy 39, Klatovy, PSČ 339 01.
9-0-0

45. 2009/1260/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy TV Prima/nový lék na
lupénku/22.9.2009/18:55 - 100 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 As 31/2012 – 44,
kterým byly zrušeny rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 178/2010 – 42, a
rozhodnutí Rady č.j. BUR/1396/2010, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o.
uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. září 2009 od 18:55 hodin na
programu Prima televize odvysílal pořad Zprávy TV Prima, resp. reportáž o novém léku
na lupénku, ve které je prezentován léčivý účinek kosmetického přípravku a zcela
neobjektivně je o tomto přípravku informováno jako o léku, čímž došlo k porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti.
9-0-0
- 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 1.
dubna 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit tím, že dne 22. září 2009 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal
pořad Zprávy TV Prima, resp. reportáž o novém léku na lupénku, z důvodu absence
předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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
vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00
Praha 8 - Libeň, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 22. září 2009 od 18:55 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad
Zprávy TV Prima, resp. reportáž o novém léku na lupénku, ve které je prezentován
léčivý účinek kosmetického přípravku a zcela neobjektivně je o tomto přípravku
informováno jako o léku, čímž byly divákovi prezentovány nepravdivé informace o
povaze tohoto přípravku. Divák tak byl manipulován ve prospěch skutečnosti
neodpovídajícího závěru. Tím došlo k porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
9-0-0
46. 2010/1153/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/30.9.2010/překročení denního
limitu reklamy - 300 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. února 2014
č.j. 7 As 3/2014 - 15, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.
ledna 2014 č.j. 8 A 61/2011-95-100, který neobsahoval výrok, pouze jím nebylo
žádnému z účastníků přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.
9-0-0
47. 0226(2014): Digital Broadcasting s.r.o.; Rebel/11.1.2014/19:00-22:00/hladina
hlasitosti obchodních sdělení - po reakci na upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na
porušení zákona, respektive ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle

něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., které bylo doručeno
provozovateli vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem Ostrava Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, pod č.j. DRD/781/2014.
9-0-0
48. 0281(2014): komise pro skryté titulky při ASNEP - doplnění k chystané novelizaci
zákona č. 231/2001 Sb. - výjimky z povinnosti titulkování
- Rada se seznámila s dopisem paní Věry Strnadové, č.j. 20204/2014, nazvaným
„Výjimky z povinnosti titulkování“, jímž žádá Radu o připomínky k chystané novele
zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání.
9-0-0
49.
2014/133/had/WAL:
WALMARK,
a.s.;
WALMARK,
a.s./Dialevel/označní
sponzora/3.11.2013/11:58:29-podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti WALMARK, a.s, IČ:
00536016, sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, ve věci obchodního sdělení označení sponzora Dialevel odvysílaného dne 3. listopadu 2013 v čase 11:58:29 hodin
na programu Prima.
9-0-0
50. 2014/296/chr/HOL: HOLLYWOOD C.E., s.r.o.; IVIO/Žádost o zápis do evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání/www.ivio.cz
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a podle § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele Hollywood C.E., s.r.o., ze dne 19. března 2014, doručeného Radě dne
19. března 2014, toto potvrzení: Poskytovatel Hollywood C.E., s.r.o., IČ: 438 72 646, se
sídlem v Říčanech, Jizerská 1881, PSČ 251 01 byl dne 1. dubna 2014 zapsán do
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních a mediálních službách na
vyžádání; audiovizuální mediální služba je poskytována ode dne 13. března 2014 pod
názvem IVIO na internetové adrese www. ivio.cz.
9-0-0
51. 0256(2014): Různí poskytovatelé; Screening avmsnv leden 2014
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila se zprávou o
kontrole audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu s
návrhy dalšího postupu za období leden 2014, která pokrývala tyto služby těchto
poskytovatelů: iVysílání/ČESKÁ TELEVIZE a Comedy Central Family On Demand/MTV
Networks s.r.o.
9-0-0
52. 0120(2014): Kocmanová Dita; Analýza obsahu AVMSnv Internetovka.cz
- 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 paní Ditu Kocmanovou, bytem v Hradci Králové,
Kyjevská 444, PSČ 503 41, jakožto poskytovatelku audiovizuální mediální služby na
vyžádání Internetovka.cz, umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu je na internetových stránkách dané služby jako
poskytovatel uvedena společnost StudioHK.cz, se sídlem Hradec Králové, Šimkova
1224, PSČ 500 03. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy.
9-0-0

- 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 paní Ditu Kocmanovou, bytem v Hradci Králové,
Kyjevská 444, PSČ 503 41, jakožto poskytovatelku audiovizuální mediální služby na
vyžádání Internetovka.cz, umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu nezajistila, aby obsah kategorií katalogu dané
služby nazvaných „Vizitky“ a „Kam vyrazit“ byl rozeznatelný jako audiovizuální obchodní
sdělení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
53. 0162(2014): Československá filmová společnost, s.r.o.; Žádost o podání
vysvětlení/www.hororfilm.cz/category/nocni-zpravy
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele služby umístěné na adrese
http://hororfilm.tv/category/nocni-zpravy Československé filmové společnosti, s.r.o. IČ
271 684 25, se sídlem Václavské nám.831/21, Praha 1, PSČ 113 60, z jakého důvodu
Radě neoznámila poskytování služby
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

