Zápis z 9. zasedání, konaného ve dne 14. 5. 2013
Přítomni: Kalistová, Foltán, Kostrhun, Matulka, Bezouška, Jehlička, Richterová, Pejřil,
Krejčí, Ondrová, Bouška, Svoboda, Šenkýř
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 9. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
13-0-0
2. 2013/221/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/30.11.2012/01:00-02:00 hodin překročení reklamního limitu o 28 sekund- dokazování od 14:00 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2013/221/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání programu Nova ze dne 30. listopadu 2012 od 01:00
do 02:00 hodin.
10-0-0
3. 2013/6/sve/TVD: TV PRODUKCE DAKR, s.r.o./TV DAKR - licence k provozování
televizního vysílání prostřednicvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené
ústní jednání dne 14. května 2013 v 15:10 hodin
- Rada uděluje právnické osobě TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlo:
Most 1, Obchodní 41/0, PSČ 434 01, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování regionálního televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: TV DAKR; základní programová
specifikace: Zpravodajský - informačně zábavný program; územní rozsah vysílání:
region Most, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-19832/2013-613, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah
vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti č.j. 11852
doručené dne 31. prosince 2012, ve znění č.j. 498 doručeného dne 14. ledna 2013 a č.j.
800 doručeného dne 18. ledna 2013
11-0-0
4. 2012/894/sve/AID: AIDEM a.s./Brno TV - licence k provozování zemského digitálního
televizního vysílání - nařízené ústní jednání dne 14. května 2013 v 15:30 hodin
- Rada uděluje právnické osobě AIDEM a.s., IČ 27695964, sídlo: Brno, Zengrova
2693/2, PSČ 615 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
zemského digitálního regionálního televizního vysílání na 12 let; název (označení)
programu: Brno TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační a
vzdělávací program zaměřený na regionální vysílání; územní rozsah vysílání: Brno a
okolí, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-250
887/2012-613, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah
vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti č.j. 10186
doručené dne 21. listopadu 2012 ve znění doplnění č.j. 10506 doručeného dne 30.
listopadu 2012
11-0-0
5. 2013/378/FIA/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311/ Televize
Barrandov – licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T - nařízené ústní jednání dne 14. května 2013 v 15.50 hodin
- Rada uděluje společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, sídlo:
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v

systému DVB -T na 12 let; název (označení) programu: Televize Barrandov; základní
programová specifikace: plnoformátový program; územní rozsah vysílání: Česká
republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti č.j.: 4560 ze dne 2.
května 2013
11-0-0
6. 2013/267/zab/AZ : AZ Media a.s./ ROCK MAX - rozhlasové vysílání prostřednictvím
vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Luhačovice 101,7 MHz / 50 W - rozhodnutí
- Rada neuděluje provozovateli AZ Media a.s. IČ: 256 48 837, se sídlem Zlín, Filmová
174, PSČ 761 79, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX
(licence č.j. Ru/46/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Luhačovice 101,7 MHz / 50 W z
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
13-0-0
7. 2013/235/zab/Rád: Rádio Samson spol. s r.o. / Rádio SAMSON - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště Karlovy Vary 105,0 /
200 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Samson
spol. s r.o. IČ: 28010957, se sídlem Plzeň, Lochotínská 5242/5, PSČ 301 00 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence Sp.zn.: 2008/1061/zab, č.j.:
FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Karlovy Vary
Sedlec 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5149 / 50N1450 na
stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84
(LON, LAT) 12E5212 / 50N1418, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio
Samson spol. s r.o. IČ: 28010957, se sídlem Plzeň, Lochotínská 5242/5, PSČ 301 00
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence
Sp.zn.: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic stanoviště
kmitočtu Karlovy Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT)
12E5149 / 50N1450 na stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212 / 50N1418
13-0-0
8. 2013/348/zab/Rád: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Hitrádio FM - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu kmitočtu Turnov 98,8 MHz / 100 W
na 200 W - zpětvzetí žádosti
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb), vydává toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Rádio Dobrý den,
spol. s r.o., IČO: 60279001, se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec 2 o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení výkonu
kmitočtu Turnov 98,8 MHz, ze 100 W na 200 W, souřadnice WGS 84: 15E0851 /
50N3524 programu Hitrádio FM (licence Sp. zn: 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3.
2008), se zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel
vzal svou žádost zpět
13-0-0
9. 2012/920/bar/Rou: Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice; efektivní využívání
kmitočtového spektra – podání vysvětlení

- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Route Radio s. r. o. se sídlem
Stavební 1/992, 708 00 Ostrava-Poruba, identifikační číslo 27852474, z jakého důvodu
nebylo dne 20. 2. 2013 a v období od 24. do 27. 2. 2013 na kmitočtu 99,4 MHz o
vyzářeném výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov zachytitelné vysílání
rozhlasové stanice Rádio Dálnice
13-0-0
- Rada souhlasí s odesláním odpovědi provozovateli Route Radio s. r. o. k
problematice oznamování technických překážek bránících vysílání
13-0-0
10. 2013/265/bar/DUH: Rádio DUHA, spol. s r. o.; žádost o udělení souhlasu se změnou
zakladatelské listiny – udělení souhlasu
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Rádio DUHA, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 25255924, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně článku 3 písm. b) zakladatelské
listiny
13-0-0
11. 2013/319/bar/RTV: RTV Cheb, k. s.; udělení transformační licence – zastavení řízení
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o
žádosti provozovatele RTV Cheb, k. s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb,
identifikační číslo 18233651, o udělení transformační licence k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence udělena rozhodnutím
Rady čj. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001) prostřednictvím pozemních vysílačů podle
článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
13-0-0
12. 2013/251/bar/ULT: ULTRAVOX s. r. o.; žádost o souhlas s převodem obchodního
podílu – zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o
žádosti provozovatele ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeží 34/409, 128 00
Praha-Nové Město, identifikační číslo 49702785, o udělení předchozího souhlasu s
převodem obchodního podílu Petra Žantovského ve společnosti provozovatele na
společnost JOE Profi s. r. o.
13-0-0
13. 2013/345/zab/PS : PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - změna sídla společnosti, oznámeno po lhůtě 30 dnů ode
dne zápisu změn
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 § 59, odst. 1 až 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674,
se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, na porušení ustanovení § 21 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v neoznámení změn, které se zapisují do
obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zápisu změn, a to změnu sídla společnosti a
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
13-0-0
14. 2013/343/zab/Rád: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Hitrádio FM - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - neoznámené změny, které se zapisují do obchodního
rejstříku do 30 dnů ode dne zápisu změn
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 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.), oznamuje, že v souladu s ustanovením

§ 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se
společností Rádio Dobrý den, spol. s r.o., IČO: 60279001, se sídlem Papírová 537, 460
01 Liberec 2 správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 21 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v neoznámení změn, které se zapisují do obchodního rejstříku
do 30 dnů ode dne zápisu změn, a to výmazu jednatele společnosti z obchodního
rejstříku Tomáše Hasila, zápisu nové jednatelky společnosti do obchodního rejstříku
Evy Zachové, výmazu jednatelky společnosti z obchodního rejstříku Evy Zachové a
zápisu nového jednatele společnosti do obchodního rejstříku Štěpána Rysky
13-0-0
15. 2013/266/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o udělení souhlasu
se změnou označení (názvu) programu, zakladatelské listiny a programového a
vysílacího schématu – rozhodnutí o účastenství společnosti M + M spol. s r. o.
- Rada přijala usnesení: Společnost M + M spol. s r. o. se sídlem Stroupežnického
2/1422, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 18381120, je účastníkem řízení ve
věci žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího
souhlasu se změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci, které je Radou vedeno
pod sp. zn. 2013/266/bar/BBC
13-0-0
16. 0351(2013): sloučení provozovatelů Agentura TRS spol. s r. o., BROADCAST
MEDIA, s. r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o.,
Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., Radio
ProTon s. r. o., RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o.,
Radio TWIST Praha, s. r. o. a Star Promotion, s. r. o.
- Rada se seznámila s oznámením o sloučení provozovatelů Agentura TRS spol. s r.
o., BROADCAST MEDIA, s. r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., DELTA MEDIA
BROADCASTING s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO
MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o., RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO
STATION BRNO, spol. s r. o., Radio TWIST Praha, s. r. o. a Star Promotion, s. r. o.
podle ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
17. 2012/893/bar/ČRo: Český rozhlas / ČRo 1 Radiožurnál; výzva k podání vysvětlení –
žádost o prominutí uložené pořádkové pokuty
- Rada se seznámila s vyjádřením Českého rozhlasu k rozhodnutí Rady o uložení
pořádkové pokuty
13-0-0
- Rada zamítá návrh Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 PrahaVinohrady, identifikační číslo 45245053, na prominutí pořádkové pokuty ve výši 5 000,–
Kč uložené rozhodnutím sp. zn. 2012/893/bar/ČRo ze dne 9. 4. 2013
12-0-0
18. 0365(2013): ČESKÝ ROZHLAS; plnění povinností dle § 31 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb._výroční zpráva Rady ČRo
- Rada se seznámila s částí výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého
rozhlasu za rok 2012 o plnění povinností dle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
19. 0354(2013): RTV Cheb, k. s., Radio Egrensis, 6. 3. 2013, 00:00-24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou provozovatele RTV Cheb, k.s., programu Radio
Egrensis ze dne 6. března 2013 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
13-0-0

20. 0346(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- I. Rada se seznámila se stížností (č.j. 4037/2013) posluchače na pořad "Zaostřeno",
který byl odvysílán dne 9. dubna 2013 v 18:10 hodin na programu ČRo Plus (1); Rada
se seznámila s podnětem (č.j. 4054/2013) posluchače ohledně vysílání Českého
rozhlasu (2); Rada se seznámila s urgencí (č.j. 4006/2013) stížnosti posluchače na
pořad "Písničky od srdce" (5); Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Český
rozhlas (č.j. 4494/2013) k pořadu Minutová hra (s podtitulem Pomník), který byl
odvysílán např. dne 8. února 2013 od 9:15 hodin na programu ČRo 2 - Vltava a dospěla
k závěru, že odvysíláním uvedeného pořadu nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb
13-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu „Přímá linka“, který byl odvysílán dne 15.
března 2013 na programu ČRo - České Budějovice a dospěla k závěru, že odvysíláním
uvedeného pořadu nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. (3)
13-0-0
- Rada se seznámila s analýzou epizody ze série Minutové hry nazvané „Pornoherci“,
která byla odvysílána např. dne 25.března 2013 od 9:18 hodin na programu ČRo 2 Praha a dospěla k závěru, že odvysíláním uvedeného pořadu nedošlo k porušení
zákona č. 231/2001 Sb. (4)
13-0-0
- II. Rada se seznámila s obecnou stížností (č.j 4218/2013) posluchače na pořad
Dámský klub FREKVENCE 1 (6); Rada se seznámila s urgencemi (č.j. 3998/2013 a
4055/2013) stížnosti na pořad Dámský klub FREKVENCE 1 ze dne 27. února 2013 (7);
13-0-0
- Rada se seznámila a analýzou pořadu Dámský klub FREKVENCE 1, který byl vysílán
dne 28. března 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 (9, 10);
Rada se seznámila a analýzou pořadu Dámský klub FREKVENCE 1, který byl vysílán
dne 1. dubna 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 (11)
13-0-0
21. 2013/207/FOL/Vit: Studio BK s.r.o./doplněk stravy Arthro Balance/13. listopadu
2012/ 6:54:53 a 7:51:43/ FREKVENCE 1/ chybící text "doplněk stravy"_zpracování
reklamy_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 (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.“) zahajuje se zpracovatelem
reklamy, společností Studio BK s.r.o., IČ: 263 75 362, se sídlem Plzeň, Prešovská 15,
PSČ 301 00, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na doplněk
stravy Arthro Balance, která byla odvysílána dne 13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a
7:51:43 hodin na programu FREKVENCE 1 (Plzeň 104,1 MHz), se mohl dopustit
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"
13-0-0

22. 2012/686/FOL/Sme: Smejkal Pavel; REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o./Frekvence
1/17.7.2012/6:24:25/vitaminshop.cz/zadání a zpracování reklamy na elektronickou
cigaretu_K ROZHODNUTÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále

jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), zastavuje s účastníky řízení zadavatelem reklamy panem Pavlem Smejkalem, IČ:
18331203, s místem podnikání Seniorů 1207, Liberec 30, 463 11 a zpracovatelem
reklamy, společností REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o., IČ 45244138, Wenzigova 4,
120 00, Praha 2, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., zadáním a zpracováním reklamy na vitaminshop.cz, která byla
odvysílána dne 17. července 2012 v čase 6:24:25 hodin, 9:21:02 hodin a 15:14:58
hodin na programu FREKVENCE 1, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod správního řízení
13-0-0
23. 2012/685/FOL/Bie: Denisa Bierošová; Star Promotion, s.r.o./Radio Hey/30. 3. 2012
/17:40:53/ecigaretyshop.cz/zadání a zpracování reklamy na elektronickou cigaretu_K
ROZHODNUTÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále
jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), zastavuje s účastníky řízení zadavatelem reklamy paní Denisou Bierošovou, IČ:
88172660, Opavská 773/93, 708 00 Ostrava-Poruba a zpracovatelem reklamy,
společností Star Promotion, s.r.o., IČ: 26506700, se sídlem Na žertvách 132/24, 18000
Praha 8, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., zadáním a zpracováním reklamy na ecigaretyshop.cz, která byla
odvysílána dne 30. března 2012 v čase 17:40:53 hodin na programu Radio Hey
(frekvence 94,7 MHz/Ostrava), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod správního řízení
13-0-0
24. 0372(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 1. května 2013,
EVROPA 2, spol. s r.o. (program Rádio Evropa 2 - Morava; 105,5 MHz Brno) dne 1.
května 2013, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 1. května
2013, Radio ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 101,0 MHz Karlovy Vary) dne 1.
května 2013, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz
Hradec Králové) dne 1. května 2013, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton;
99,7 MHz Praha) dne 1. května 2013 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1;
Hradec Králové 98,4 MHz) dne 1. května 2013
13-0-0
25. 0367(2013): RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů/RTA JIŽNÍ ČECHY - nevysílání déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele RTA JIŽNÍ ČECHY,
s.r.o., IČ: 46683321, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, (licence Ru/137/94) na
porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení vysílání v
průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
12-0-0
26. 0369(2013): RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s. - televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů/RTA JIŽNÍ MORAVA - nevysílání déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele RTA JIŽNÍ
MORAVA, a.s., IČ: 60731915, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, (licence
Ru/215/97) na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení

vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
13-0-0
27. 0374(2013): RTA OSTRAVA s.r.o - televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů/RTA OSTRAVA - nevysílání déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele RTA OSTRAVA
s.r.o., IČ: 47984392, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, (licence Ru/216/97) na
porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení vysílání v
průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
13-0-0
28. 0376(2013): RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů/RTA VÝCHODNÍ ČECHY - nevysílání déle než 30 dnů v průběhu
kalendářního roku
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele RTA VÝCHODNÍ
ČECHY, s.r.o., IČ: 25960814, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, (licence Ru/34/96)
na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení vysílání v
průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
12-0-0
29. 0377(2013): RTA ZLÍN, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů/RTA ZLÍN - nevysílání déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele RTA ZLÍN, s.r.o., IČ:
60697164, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, (licence Ru/36/96) na porušení
zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení vysílání v průběhu
kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli lhůtu
k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
12-0-0
30. 0913(2012): Českomoravská televizní, s.r.o./R1 jih; digitální televizní vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů - oznámení přerušení vysílání z technických
důvodů
- Rada upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele Českomoravská
televizní, s.r.o., IČ 260 32 660, se sídlem Jihlava, Křížová 111/2, PSČ 586 01, (licence
Ru/123/94 ) na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že po zahájení
vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění
13-0-0
31. 0120(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Pětka; zemské digitální televizní vysílání
šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - oznámení ukončení tv vysílání programu
- Rada se seznámila s informacemi o stavu ve společnosti Metropol TV, spol. s r.o., IČ
264 29 144, se sídlem České Budějovice 3, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01,
provozovatele digitálního televizního vysílání programu Pětka šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na základě licence č.j. zem/3027/2012, spis. zn.:
2012/609/zem/Met, ze dne 4. září 2012
13-0-0
- Rada opakovaně vyzývá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se
sídlem České Budějovice 3, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, aby ve lhůtě do 15 dnů ode
dne doručení této výzvy své podání ze dne 5. února 2013, č.j. 1456, ve vztahu k
ukončení vysílání programu Pětka, licence č.j. zem/3027/2012, spis. zn.:
2012/609/zem/Met, ze dne 4. září 2012, upřesnil v návaznosti na ustanovení § 24 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb.

13-0-0
32. 0379(2013): Barrandov Televizní Studio a.s. - celoplošné digitální televizní vysílání
prostřednictvím vysílačů/Televize Barrandov - žádost o ukončení vysílání Televize
Barrandov k 13. 5. 2013
- Rada bere na vědomí, že provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ:
41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, zanikla ke dni 13. května
2013 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. na zákaldě žádosti doručené dne 2.
května 2013, č.j. 4559, licence ze dne 1. listopadu 2011 k provozování celoplošného
televizního vysílání programu Televize Barrandov; o této skutečnosti vydává Rada
provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
13-0-0
33. 2013/316/sve/KAT: KATRO SERVIS, spol. s r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlo:
Semily, U Potoka 267/0, PSČ 513 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu registrace č.j. Rg/35/96 ze dne 12. června 1996, spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území 747793 Sidonie, okres Zlín; dle podání
č.j. 3838 doručeného dne 15. dubna 2013
13-0-0
34. 2013/284/sve/SEL: S E L F servis, spol. s r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli S E L F Servis, spol. s r.o., IČ 18826016, sídlo: Brno,
Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu registrace č.j. Rg/70/96 ze dne 8. října 1996, spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území v České republice dle vyhlášky č.
412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními
cenami zemědělských pozemků, v platném znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o
územním členění státu, v platném znění; dle podání č.j. 3491 doručeného dne 4. dubna
2013, ve znění č.j. doručeného dne 19. dubna 2013
13-0-0
35. 0344(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ
25842609, sídlo: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2008/70/Fia/GDS ze
dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy Prima love, R 1 MORAVA, R 1 ZAK, POLAR, JIHOČESKÁ
TELEVIZE, O (Očko), V1, Prima ZOOM, ŠLÁGR TV, ACTIVE TV, TIP TV a o český
rozhlasový program Radio Proglas; dle podání č.j. 4512 doručeného dne 30. dubna
2013
13-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Jeseník, spol. s
r.o., IČ 47683163, sídlo: Jeseník 1, 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 Telka, SMÍCHOV, Prima ZOOM; dle podání č.j. 4200 doručeného dne 24.
dubna 2013
13-0-0

36. 2012/309/sve/PAN: PANORAMA, stavební bytové družstvo - správní řízení pro
možné porušení zákona zahájené na základě podnětu - postup po vyjádření
- Rada ve správním řízení vedeném s účastníkem řízení PANORAMA, stavební bytové
družstvo, IČ 00050211, sídlo Uherský Brod, Horní Valy 2074, PSČ 688 01, pro možné
porušení zákona č. 231/2001 Sb. tím, že nepožádal Radu o oprávnění k provozování
převzatého televizní vysílání, zahájeném dne 11. května 2012, č.j. sve/1745/2012,
vyzývá účastníka řízení k doložení mapy s přehledným rozmístěním domů, které jsou
do STA spravovaných účastníkem řízení zapojeny
12-0-0
37. 0939(2012): Licence provozovatelů regionálního televizního vysílání v síti RTA po
ukončení vysílání Prima televize -usnesení Ústavního soudu
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu IV. ÚS 330/13 ze dne 11. dubna
2013, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost společností RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s,
RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA OSTRAVA, s.r.o., RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. a
RTA ZLÍN, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, č.j. 6
As 48/2012-129, ve věci zániku platnosti licence a ukončení vysílání programu Prima
televize
13-0-0
38. 0335(2013): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 16 oznámeními provozovatelů vysílání
13-0-0
39. 0285(2013): TV Beskyd s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu
Televize Beskyd ze dne 14. a 15. února 2013
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Televize
Beskyd v časovém úseku od 0:00 do 24:00 hodin ze dnů 14. a 15. února 2013
13-0-0
- 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání
TV Beskyd s.r.o., IČ 25844334, se sídlem Vsetín 1, Dolní náměstí 1356/0, o podání
vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Informace umístěná na webových stránkách provozovatele (http://www.tvbeskyd.cz/)
vpravo dole uvádí, že „Orgánem dohledu nad provozováním portálu je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání“, což může být pro diváky matoucí, protože informace
nezahrnuje televizní vysílání.
13-0-0
40. 0307(2013): Analýza obchodních sdělení únor 2013
- Rada se seznámila s analýzou obchodních sdělení za měsíc únor 2013.
13-0-0
41. 0350(2013): Analýza obchodních sdělení březen 2013
- Rada se seznámila s analýzou obchodních sdělení za měsíc březen 2013.
13-0-0
- Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o posouzení charakteru
produktu Biopron laktobacílky, inzerovaného v rámci označení sponzora pořadu
premiérově dne 16. března 2013 na programu TV Barrandov od 6:56:28 hodin.

13-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí teleshopping na finanční
služby - půjčku od společnosti Ferratum, premiérově vysílaný dne 2. března 2013 od
2:29:45 hodin na programu Nova Cinema.
13-0-0
- 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 GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a.s., IČ
25688600, se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 27/1662, pro možné porušení § 5d odst.
2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel
reklamy/teleshoppingu propagující produkt GS Condro, odvysílané jako druhé v pořadí
v rámci teleshoppingového bloku Nedělní receptář EXTRA, cca od 13:10:10 hodin
(pořad vysílán od 13:04:53 hodin) dne 31. března 2013 na programu Prima family,
neboť v této reklamě je doporučován doplněk stravy GS CONDRO Forte jako přípravek,
který má léčebný účinek při onemocnění artrózou, a to zejména tvrzením:
DOPORUČUJE SPOLEČNOST PRO LÉČBU BOLESTI ZPŮSOBENÉ ARTRÓZOU PŘI
NÁRODNÍM CENTRU MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ. Tato informace je uvedena nejen
graficky, ale i verbálně. Tato informace zařazená v kontextu, kdy je současně
prezentován grafickou formou kolenní kloub se zdůrazněnými změnami a následně jsou
opět graficky demonstrovány pozitivní účinky přípravku na kloub, může být posouzena
jako výrazový prostředek, který je spotřebitelem jednoznačně vnímán jako demonstrace
léku, respektive léčebného účinku. Již zmínka, že uvedený přípravek doporučuje
společnost, která se zaobírá léčbou bolesti způsobené artrózou, vyvolá, v kontextu, že
přípravek doporučuje lékař, u diváka oprávněné spotřebitelské očekávání, že výrobek
má účinek vztahující se k projevům onemocnění artrózou a zejména pak k bolesti. Tím
může dojít k uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování,
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 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 Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, sídlem
Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60 na porušení § 50 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v
televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací
hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu CS
Film dne 13. března 2013 v časovém úseku 21:00-22:00 hodin odvysílal 835 sekund
reklamy, a tím o 1 min a 55 sekund (tj. 115s) překročil přípustnou délku času, který
může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
13-0-0
42. 0328(2013): Různí provozovatelé; Screening březen 2013
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za březen 2013, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol.s r.o./fanda 2.
března 2013 12:00-00:00; CET 21 spol.s r.o./SMÍCHOV 4. března 2013 12:00-00:00;
CET 21 spol.s r.o./NOVA 18. března 2013 18:00-00:00, 20. března 2013 18:00-00:00,
21. března 2013 18:00-00:00, 23. března 2013 06:00-11:00, 30. března 2013 18:0000:00; FILM EUROPE, s.r.o./DOKU CS 2. března 2013 13:55-19:05, 4. března 2013
17:55-00:05, 23. března 2013 14:55-20:05; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,

společnost s ručením omezeným/Disney Channel 6. března 2013 09:55-18:05, 24.
března 2013 16:00-00:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./Šlágr TV 6. března 2013 10:00-20:00;
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 7. března 2013 10:00-20:00, 9.
března 2013 10:00-20:00, 22. března 2013 16:00-00:00; HBO Europe s.r.o./ HBO
Comedy 13. března 2013 17:55-00:05, 28. března 2013 16:55-00:05; HBO Europe
s.r.o./HBO 2 16. března 2013 15:55-22:05; HBO Europe s.r.o./HBO 18. března 2013
07:55-14:05; Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 14. března 2013 19:5500:05, 25. března 2013 13:55-00:00; Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television 15.
března 2013 09:55-00:05; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 20. března 2013 17:00-19:00;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 24. března 2013 07:00-10:00; Československá filmová
společnost, s.r.o./HOROR FILM 25. března 2013 00:00-05:05.
13-0-0
43. 0317(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT (30 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými 15. dubna do 3. května 2013: CET 21 spol. s r. o./NOVA – seriál Kriminálka
Las Vegas, zvláště díl Kriminálka Las Vegas XI (20), podtitul Otec nevěsty, 11. dubna
2013 v 17:35 hodin; Česká televize/ČT1 – Policajti z centra (10/14), podtitul Uprchlíci,
11. dubna 2013 ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Nevinné lži (7/8), podtitul Čistá
práce, 7. dubna 2013 ve 20:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Starsky & Hutch, 14.
dubna 2013 v 15:10 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – Sexy výhra, 22. dubna 2013,
21:58 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – interaktivní telefonické spojení do vysílaného
pořadu bez přesné konkretizace (2x); TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – zábavná soutěž bez
přesné konkretizace; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáž Zubař
obviněný z pedofilie stále ordinuje, 12. března 2013 v 19:30 hodin; CET 21 spol. s r.
o./NOVA – reportáže na téma vraždy patnáctileté studentky, Televizní noviny; Česká
televize/ČT sport – obsah přerušení pořaduů Masters 2013, 11.–14. dubna 2013; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima COOL – Pekelná výzva, 4. dubna 2013 ve 20:15 hodin; Česká
televize/ČT2 – Jak vyrobit paniku, 5. března 2013 v 16:00 hodin; Česká televize/ČT24 –
titulkové zprávy k tématu ÚSTR, 15. dubna 2013; Česká televize/ČT24 – Margaret
Thatcherová 1925-2013, 17. dubna 2013 v 10:00 hodin; WS International
a.s./teleshopping Reverso – varianta odvysílaná např. 28. března 2013 na programu
Nova Cinema v 7:22 hodin; GlaxoSmithKline, s.r.o./Cervarix – televizní reklama na
očkování proti rakovině děložního čípku; Ringier Axel Springer CZ/Blesk, resp. CET 21
spol. s r. o./NOVA – reklama Velká jarní kámasútra II. v blízkosti seriálu Gympl s
(r)učením omezeným, 22. dubna 2013 ve 20:21 hodin; Ringier Axel Springer CZ/Blesk,
resp. CET 21 spol. s r. o./NOVA – reklama Velká jarní kámasútra III. v blízkosti seriálu
Gympl s (r)učením omezeným, 29. dubna 2013 ve 21:34 hodin; CET 21 spol. s r.
o./Nova Cinema – Dokonalá vražda, 22. dubna 2013 v 15:30 hodin; CET 21 spol. s r.
o./NOVA – Televizní noviny, reportáž Bitky fotbalových hooligans, 25. dubna 2013 v
19:30 hodin; Česká televize/ČT24 – zpravodajství celkově a Události, komentáře dne
25. dubna 2013 ve 22:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – Zprávy v
přerušení pořadu Prostřeno!, zpráva o výbuchu plynu v Praze, 29. dubna 2013 v 18:26
hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáž Potravinový inspektor, 20.
března 2013 v 19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Kriminálka Miami (14). 3.
května 2013 v 17:35 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Den D IV. (6/13), 13. června
2012 ve 21:50 hodin na ČT1, přímé přenosy z Poslanecké sněmovny - říjen 2012, grafy
preferencí ČSSD a KSČM - květen 2012; PHONOTEX spol. s r.o./TV 8 (Slovenská
republika) – vysílání soutěže 6. listopadu 2012 od cca 21:30 hodin; CET 21 spol. s r.
o./NOVA – programové upoutávky 22. března 2013 před 19:30 hodin; Česká
televize/ČT1 a ČT24 – zpravodajství na téma ÚSTR, 8.-17. dubna 2013.
13-0-0
- 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 CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Kriminálka Las Vegas XI (20), podtitul Otec nevěsty, dne 11. dubna 2013 v
17:35 hodin na programu NOVA se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v
době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který
byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti,
obsahoval scény které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes, snížení
citlivosti vůči násilí či povzbuzení vlastní agrese. Závadný charakter měla zejména
naturalistická scéna ve druhé polovině pořadu (čas 42:56-43:03 minut od začátku
pořadu), ve které kriminalisté objeví těla dvou zavražděných obětí v rozkladu a pokryté
larvami hmyzu, a scéna před závěrem pořadu (čas 47:58-48:28 od začátku pořadu), ve
které vražedkyně po zastřelení dvou obětí seká jejich těla na kusy sekyrou.
13-0-0
- 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., neboť odvysíláním pořadu Policajti z centra (10/14),
podtitul Uprchlíci, dne 11. dubna 2013 ve 20:00 hodin na programu ČT1, jenž obsahoval
v různých tvarech vulgarismy či nadávky „vůl“ (čas od začátku pořadu včetně úvodních
sponzorských vzkazů 4:13, 4:27, 4:50, 5:11, 9:21, 9:32, 10:04, 18:55, 20:47, 52:42,
52:50 minut), „kurva“ (čas 1:24, 9:06, 9:31, 18:40, 22:04, 42:23, 51:31), „prdel“ (čas
5:08, 9:44, 10:25, 13:31, 13:52, 16:02, 22:54, 23:49, 49:28) a další, se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu 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 06.00 hodin druhého
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Starsky & Hutch dne 14. dubna 2013 v 15:10 hodin na programu NOVA jenž obsahoval
v různých tvarech vulgarismy či nadávky „kurva“ (čas od začátku pořadu 7:19, 12:12,
12:21, 59:09, 1:20:17, 1:20:26), „prdel“ (čas 12:20, 16:39, 25:26, 27:32, 1:00:13,
1:34:50), „debil“ (čas 23:09, 24:46, 1:17:16), „zkurvysyn“ (čas 45:20) a další, se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat do programu 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 06.00 hodin
druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na pořad Sexy výhra, odvysílaného

dne 22. dubna 2013 od 21:58 hodin na programu ACTIVE TV a k tomu, jaké podmínky
pro interaktivní telefonický kontakt diváků pořadu s moderátorkou platily a jak zajistil
informování diváků o těchto podmínkách. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- 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 dle §
7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, o sdělení zadavatele teleshoppingového
pořadu Sexy výhra, odvysílaného dne 22. dubna 2013 od 21:58 hodin na programu
ACTIVE TV.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na reportáž Zubař obviněný z
pedofilie stále ordinuje v pořadu Televizní noviny, odvysílaném dne 12. března 2013 od
19:30 hodin na programu NOVA, a k tomu, které konkrétní dokumenty nebo jaká přímá
vyjádření soudu a soudních znalců měl provozovatel při zpracování reportáže k
dispozici a která skutková tvrzení, použitá v reportáži, z nich čerpal. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
44. 2012/850/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kajínek/14.10.2012/20:20/ohrožení dětí
a mládeže (násilné scény, tělesné a duševní utrpení) - 250 000 Kč - opravné rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, vydává opravné rozhodnutí ve věci spis. zn. 2012/850/DRD/CET, kde v
rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2013, č.j. DRD/1579/2013, byla nesprávně uvedena
výše pokuty "25 000 Kč" namísto správné částky "250 000 Kč". Rozhodnutí tudíž zní:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pokutu dle § 60 odst. 3 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 250 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Kajínek, dne 14. října 2012
ve 20:20 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který
byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval četné scény realisticky
zobrazující osoby vystavené těžkému tělesnému a duševnímu utrpení z motivu
psychické abnormality, sadismu a zištnosti (mučení muže v čase od začátku pořadu
00:01:32 až 00:01:56 a mučení a znásilnění ženy v čase 00:37:02 až 00:39:22) a
explicitní násilné scény (střelba do tří mužů se záběry na postřelená těla včetně hlavy,
střelba do ležícího bezbranného člověka v čase 00:03:37 až 00:04:32), které mohly
způsobit zejména dětským, ale i mladistvým divákům, jejichž přítomnost u obrazovek
není možné v tomto vysílacím čase vyloučit, psychický otřes, a přispět ke snížení
citlivosti těchto diváků při vnímání násilí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní

banky, variabilní symbol 2012850. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit
náklady řízení paušální částkou 1.000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012850. Náhrada nákladů řízení je
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0
45. 2013/216/LOJ/Che: Chello Central Europe s.r.o.; FILM CAFE ROMANIA (dříve
ROMANTICA ROMANIA), MEGAMAX ROMANIA a MGM CHANNEL - neposkytnutí údajů
o zpřístupňování programů pro sluchově postižené osoby
- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Chello Central Europe s. r. o. ze dne
10. a 19. 4. 2013 na výzvu Rady k podání vysvětlení, z jakého důvodu neposkytl údaje
o zpřístupňování vysílání programů FILM CAFE ROMANIA (dříve ROMANTICA
ROMANIA), MEGAMAX ROMANIA a MGM CHANNEL osobám se sluchovým a
zrakovým postižením, když licence opravňující k vysílání těchto programů zakotvují, že
provozovatel v jejich vysílání bude plnit podmínky dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb.
13-0-0
- 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 Chello Central Europe s.r.o.,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 28437322, na porušení licenčních
podmínek, kterého se dopustil tím, že v roce 2012 na programech FILM CAFE
ROMANIA (dříve ROMANTICA ROMANIA), MEGAMAX ROMANIA a MGM CHANNEL
nezpřístupňoval vysílání osobám se zrakovým a sluchovým postižením v rozsahu
stanoveném § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ačkoli tento závazek má zakotvený v
licencích sp.zn.: 2012/594/FIA/Che č.j.: FIA/3007/2012; sp.zn.: 2012/672/FIA/Che
č.j.:FIA/3359/2012; sp.zn.: 2012/601/FIA/Che č.j.: FIA/3009/2012. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 60 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
46. 0194(2013): Chello Central Europe s.r.o.; FILM CAFÉ ROMANIA/evropská tvorba
2012 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Chello Central Europe
s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 28437322, jakým způsobem
v roce 2012 naplnil základní programovou specifikaci programu FILM CAFÉ ROMANIA
ve znění: „Romantické filmy, seriály, magazíny a pořady o životním stylu původem
zejména z USA, dlouhotrvající seriály původem zejména z Latinské Ameriky“, když na
tomto programu byla evropská tvorba zastoupena 71 %, evropská nezávislá tvorba 61
% a současná evropská nezávislá tvorba 55 %.
13-0-0
47. 2013/38/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Vlny evoluce/říjen 2012/11 repríz podání vysvětlení ohledně charakteru obchodního sdělení
- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele CET 21 spol. s r. o. na žádost Rady o
podání vysvětlení k obchodnímu sdělení "vlny evoluce" (označení sponzora), které bylo
v 11 mutacích vysíláno na programu Nova v průběhu měsíce října 2012 (dle
přiloženého seznamu), zejména, co přesně obchodní sdělení propagují, jaký je hlavní
předmět činnosti tohoto sponzora a co znamená „podpora diskuze o hodnotách“.
13-0-0
48.
0200(2013):
Medicprogress,
s.r.o.;
Mobivenal/označení
sponzora/27.9.2012/21:41/Prima familly/absence textu doplněk stravy - podání
vysvětlení

- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti MedicProgress, a.s. IČ:
28962338 955/0 Olomouc 9, 77900 ve věci obsahu obchodního sdělení propagujícího
přípravek Mobivenal (označení sponzora pořadu), premiérově odvysílaného dne 27.
září 2012 od 21:41:00 hodin na programu Prima family.
13-0-0
49. 0336(2013): ATV CZ, s.r.o.; plnění povinností stanovených § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb.,
- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele ATV CZ s. r. o., doručenou Radě dne 2.
4. 2013, pod č.j. 3420, jež byla reakcí na žádost Rady č.j. BUR/4244/2012, v jejímž
rámci Rada žádala informace o naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
50. 0302(2013): Medosan Kurkuma Plus/1.1.2013/13:16:15-vyjádření SZPI
- Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci
posouzení produktu Medosan Kurkuma Plus.
13-0-0
51. 0324(2013): Strong nature Zelená káva+/25.1. 2013/8:39:49/Nova- sdělení SZPI
- Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci
posouzení charakteru přípravku Strong Nature – Zelená káva.
13-0-0
52. 2013/99/RUD/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/5.1.2013/od 23:42 hod./Sexy
šance
- Rada se seznámila s odborným vyjádřením Ministerstva financí ČR - odobru Státního
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve věci pořadu Sexy šance vysílaného na
programu Pětka, jehož provozovatelem je společnost Metropol TV, spol. s r.o., IČ
26429144, sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4.
13-0-0
53. 2013/108/RUD/Sta: Stanice O, a.s.; O/Music Game/5.1.2013/od 02:00 hod.
- Rada se seznámila s odborným vyjádřením Ministerstva financí ČR - odboru Státního
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve věci pořadu Music game vysílaného na
programu O („óčko“), jehož provozovatelem je společnost Stanice O, a.s., IČ 26509911,
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5.
13-0-0
54.
2011/397/DRD/FTV:
FTV
Prima,
spol.
s
r.o.;
Prima/Krimi
plus/Libčice/20.3.2011/19:35 - UPOZORNĚNÍ
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2013,
č.j. 9 A 42/2012, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele, FTV Prima, spol. s r.o.,
proti upozornění Rady na porušení zákona ze dne 19. dubna 2011 sp.zn.:
2011/397/DRD/FTV (DRD/1452/2011), kterým byl provozovatel upozorněn na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Krimi plus na téma práce Policie ČR v Libčicích nad Vltavou dne 20. března
2011 od 19:35 hodin na programu Prima televize.
13-0-0
55. 0383(2013): Studie Děti a komerční tlak televizního vysílání
- Rada se seznámila se studií Děti a komerční tlak televizního vysílání.
10-0-0
56. 0357(2013): Doc-Air, o.s.; Analýza avmsnv Doc Alliance Films
- 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 Doc-Air, o.s., IČ 27060047, sídlem Bubenská 1477/1,
Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost danou
ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., které poskytovatelům ukládá zajistit,
aby audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a
hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně
možnost obsah této audiovizuální mediální služby vidět nebo slyšet.
13-0-0
57. 2013/352/dol/SDR: Sdružení pro rozvoj podnikání; Žádost o zápis nelineární služby
TV Senior
- 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 Sdružení
pro rozvoj podnikání, ze dne 10. dubna 2013, doručeného Radě dne 11. dubna 2013,
toto potvrzení: Poskytovatel Sdružení pro rozvoj podnikání IČ: 693 47 051, se sídlem v
Praze 7, Ovenecká 7, Praha 7, PSČ 170 00, byl dne 14. května 2013 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 1. dubna
2013 pod názvem TV Senior, umístěná na internetové adrese www.tvsenior.cz
13-0-0
58. 0212(2013): SAT Plus, s.r.o.; HD plus/www.youtube.com/hdplus/nepředložil zprávu
o podpoře evropské tvorby - info o reakci na upozornění
- Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění podílu evropské tvorby na celkovém
počtu pořadů nabízených v katalogu audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále
jen služba) ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 132/2001 Sb., kterou předložil
poskytovatel služby SAT Plus, s.r.o. v souvislosti se službou HD plus dostupné na
internetové adrese www.youtube.com/hdplus.
13-0-0
- Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění podílu evropské tvorby na celkovém
počtu pořadů nabízených v katalogu audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále
jen služba) ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 132/2001 Sb., kterou předložil
poskytovatel služby SAT Plus, s.r.o. v souvislosti se službou UPC EXPRESS dostupné
na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress.
13-0-0
59. 0210(2013): Centrum Holdings s.r.o.; Vaření.cz/www.vareni.cz/nepředložil zprávu o
podpoře evropské tvorby - info o reakci na upozornění
- Rada se seznámila se zprávou o způsobu plnění podílu evropské tvorby na celkovém
počtu pořadů nabízených v katalogu audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále
jen služba) ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 132/2001 Sb., kterou předložil
poskytovatel služby Centrum Holdings s.r.o. v souvislosti se službou www.vareni.cz.
13-0-0
60. 0211(2013): Ringier Axel Springer CZ a.s.; Blesk.cz/www.blesk.cz/nepředložil
zprávu o podpoře evropské tvorby - UPOZORNĚNÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Ringier Axel Springer CZ a.
s., z jakého důvodu nepředložila Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle § 7
odst. 1 nebo 2 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2012 coby poskytovatel služby Blesk.cz
dostupné na internetové adrese www.blesk.cz
13-0-0

61. 2013/337/dol/RIN: Ringier Axel Springer CZ a.s.; Žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele služby iSport TV, společnosti
Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 407 66 713, se sídlem v Praze 7, Komunardů 1584/42,
PSČ: 170 00, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování služby
13-0-0
- 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 Ringier
Axel Springer CZ a.s., ze dne 29. dubna 2013, doručeného Radě dne 29. dubna 2013,
toto potvrzení: Poskytovatel Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 407 66 713, se sídlem v
Praze 7, Komunardů 1584/42, PSČ: 170 00, byl dne 14. května 2013 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 1. února
2013 pod názvem iSport TV, umístěná na internetové adrese http://tv.isport.blesk.cz
13-0-0
62. 2013/264/had/GEN: GENUS TV a.s.; podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti GENUS TV a. s., zda je
nemožnost zobrazení internetových stránek na adrese www.r1genus.cz pouze dočasná,
či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální služby na vyžádání R1 GENUS
ukončil
13-0-0
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání R1 GENUS / www.r1genus.cz, poskytované společností GENUS TV a. s., IČ
482 91 927, se sídlem v Liberci, Rumunská 655/9, PSČ: 460 01
13-0-0
63. 0279(2013): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Vyhláška o některých
charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v
televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam,
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání - konečné znění
- Rada přijímá Vyhlášku o některých charakteristikách zvukové složky reklam,
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.
13-0-0
- Rada postupuje Vyhlášku o některých charakteristikách zvukové složky reklam,
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
Ministerstvu vnitra – Redakci Sbírky zákonů k publikaci.
13-0-0
64. 0384(2013): Volba vedení Rady
- RRTV stanovuje termín voleb předsedy a dvou místopředsedů Rady na 10. zasedání
konané ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2013
13-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

