Zápis z 11. zasedání, konaného dne 25. 5. 2010
Přítomni: Šenkýř, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Macková,
Bezouška, Krejčí, Ondrová, Bouška
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 11. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2010/251/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Dům snů/září, říjen, listopad
2009/20:00/odkazy na Rádio Impuls a deník Blesk - neoddělená reklama - SPOJENÍ
2010/42-46, 95-101_Dokazování
3. 2010/299/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II
(1)/23.2.2010/17:40 - ohrožení dětí a mladistvých - dokazování
- Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2010/299/vos/CET provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Kriminálka New York II (1) odvysílaného dne 23. února 2010 v 17:40
hodin na programu Nova
11-0-0
4. 2009/1241/had/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Knauf/mut 10/6.9.2009/18:47:47 označení sponzora - neoddělená reklama-dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2009/1241/had/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu označení sponzora Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) s
premiérou dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na programu Nova
12-0-0
5. 2010/54/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Ordinace v Růžové zahradě/scény
prezentující obchodní dům TESCO/10.12.2009/20:00 - skrytá a neoddělená
reklama_DOKAZOVÁNÍ
- Rada v rámci správních řízení spis. zn. 2010/54/FOL/CET a spis. zn.
2010/55/FOL/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Ordinace v Růžové
zahradě, odvysílaného dne 10.12.2009, od 20:00 hodin na programu NOVA
12-0-0
6. 2010/41/had/Gla: GlaxoSmithKline, s.r.o. ; Parodontax/1.9.2009/09:43:11-dokazování
ve věci možného porušení § 2 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/41/had/Gla a spis. zn.
2009/1273/had/Gla provedla důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na produkt
Paradontax, odvysílané v premiéře dne 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu
Prima televize
10-0-0
- Rada zahajuje se zpracovatelem Grey London, sídlem: The Johnson Building, 77
Hatton Garden, Londýn, Velká Británie správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 2 odst. 1 pídm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť reklama na Parodontax odvysílaná v
premiéře dne 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu Prima televize, může být v
rozporu s ustanovením o zákazu nekalosoutěžních praktik
10-1-0

- Rada zahajuje se zpracovatelem Grey London, sídlem: The Johnson Building, 77
Hatton Garden, Londýn, Velká Británie správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť reklama na Parodontax odvysílaná v premiéře
dne 1. září 2009 od 09:43:11 hodin na programu Prima televize, která obsahuje prvky
využívající motivu strachu, čímž může být v rozporu s dobrými mravy
9-1-0
7.
2010/188/had/Boe:
Boehringer
Ingelheim,
spol.
s
r.o.;
Muconasal
Plus/mut4/Nova/1.11.2009-DOKAZOVÁNÍ (zadavatel i zpracovatel)
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/188/had/Boe a spis. zn.
2010/395/had/Poi provedla důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na produkt Muconasal
Plus, mutace 4, premiérově odvysílané dne 1. listopadu 2009, 10:24:18 hodin na
programu Nova
10-0-0
8. 2010/70/had/HER: HERB - PHARMA Czech s.r.o.; sponzorský vzkaz/zřetelnost textu
doplněk stravy/produkt Citrovital (mutace 1), premiérově vysílané dne 20. října 2009 ve
17:30:32 hod-DOKAZOVÁNÍ (zpracovatele a zadavatel)
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/70/had/HER a spis. zn.
2010/397/had/Art provedla důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora upoutávky,
Herb Pharma produkt Citrovital (mutace 1), premiérově vysílaného dne 20. října 2009 v
17:30:32 hodin na programu Prima televize
9-0-0
9. 2010/134/had/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO 2/české
vysílání/Borat/12.12.2009/20:00- seznámení se se sděleními regulačních orgánů
Rumunska, Polska a Maďarska + DOKAZOVÁNÍ
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/134/had/HBO provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Borat, odvysílaného dne 12. prosince 2009 od 20:00 hodin
na programu HBO 2
10-0-0
- Rada se seznámila s odpověďmi regulačních orgánů Maďarska a Rumunska ve věci
šíření pořadu Borat na území Maďarska a Rumunska
11-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ: 61466786,
se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7 správní řízení vedené pro možné porušení §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu
Borat dne 12. prosince 2009 od 20:00 hodin na programu HBO 2, čímž 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, neboť nebylo prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení
10-0-0
10. 2010/133/had/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO/Mé druhé
já/27.11.2009/20:00-DOKAZOVÁNÍ
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/133/had/HBO provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Mé druhé já, odvysílaného dne 27. listopadu 2009 od
20:00 hodin na programu HBO
12-0-0
- Rada se seznámila s odpověďmi regulačních orgánů Maďarska a Rumunska ve věci
šíření pořadu Mé druhé já na území Maďarska a Rumunska
12-0-0
11. 0459(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání ohledně televizního vysílání

- Rada se seznámila s podáními k obsahu televizních programů, doručenými v období
od 7. do 17. května 2010, a týkajícími se těchto pořadů a programových prvků: Česká
televize/ČT1-Uvolněte se, prosím-7. května 2010-21:35 hodin; Česká televize/ČT24speciál k 65. výročí konce 2. světové války-vojenská přehlídka z Moskvy-9. května
2010-8:00 hodin; Česká televize/ČT24-speciál k 65. výročí konce 2. světové válkyvojenská přehlídka z Moskvy-9. května 2010-8:00 hodin; HBO Česká republika, spol. s
r.o./HBO-Na stojáka! (díl 76.)-11. května 2010-20:30 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima televize-Upoutávka na seriál Buffy, přemožitelka upírů-12. května 2010-16:20
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima Cool a Česká televize/ČT-teleshopping na výrobek
Always Fresh misky; CET 21 spol. s r. o./NOVA-Flashdance-15. května 2010-10:12
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize-reklamní čas; Česká televize/ČT24-dopis
hejtmana Středočeského kraje generálnímu řediteli ČT; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
Cool-nedostatečná analýza pořadu Faktor strachu.
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Uvolněte se, prosím dne 7. května 2010 ve 21:35 hodin na programu ČT1 se
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu a teleshopping.
12-0-0
12. 2010/276/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - celoplošné televizní vysílání šířené
prostřednictvím vyílačů/TV Prima - Žádost o změnu - doplnění licenčních podmínek
licence č. 012/94 o novou LP č. 38 pro digitální vysílání
- Rada se seznámila s předloženým materiálem a souhlasí s navrženým postupem v
předmětné věci
12-0-0
14. 2010/458/sve/Syn: SychrovNET s.r.o., IČ 26827921 - převzaté vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - nová registrace
- Rada registruje společnost SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, jako provozovatele
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní
rozsah: 786969 Jasenka, 786951 Rokytnice u Vsetína, 786764 Vsetín; programová
nabídka: rozhlasové programy české: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 –
Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo
Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Liberec, ČRo Olomouc, ČRo
Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Region, Středočeský kraj, ČRo
Region, Vysočina, ČRo Sever, B B C, Radio Proglas; televizní programy české: ČT 1
(vč. HD), ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, INFO VSETÍN, O (Óčko), Prima televize, Prima
televize (regionální vč. RTA ZLÍN), R 1, PUBLIC, Prima COOL, NOVA (vč. HD), Nova
Cinema, Retro Music Television, Televize Barrandov, TV 7, Tv NOE, Z 1
12-0-0
15. 2009/40/BUR/CET: CET 21 spol. s r.o./Nova - Televizní noviny, reportáž o zrušení
traumacentra v Brně; 4. prosince 2008/19:30 - 300 000Kč - po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem MS v Praze č.j. 10 Ca 403/2009, kterým byla
zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. 7322/09/bur, jímž byla udělena pokuta 300
000,- Kč provozovateli CET 21 spol. s r.o. za odvysílání pořadu Televizní noviny,
respektive reportáže o zrušení traumacentra v Brně, dne 4. prosince 2008 od 19.30
hodin na programu Nova, čímž došlo k porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
tím, že problematiku odvolání ředitele brněnské úrazové nemocnice divákům
zprostředkoval jednostranně a zaujatě, čímž porušil zásady objektivity a vyváženosti.
11-0-0
16. 0152(2010): Různí provozovatelé; Doporučení Rady související s aplikací nové
právní úpravy umístění produktu

- Rada vydává provozovatelům televizního vysílání doporučení související s aplikací
nové právní úpravy umístění produktu do vysílání
12-0-0
17. 2010/165/vos/AEG: DDB, a. s.; Philips 42PFL9803/21.6.2009/19:59:09/ČT1 - klamavá
srovnávací reklama dle zvl. předpisu - oznámení, kdo je zpracovatel
- Rada zahajuje se společností DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem Opletalova 25,
110 00 Praha 1, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., neboť zpracováním reklamy na televizor Philips 42PFL9803, odvysílané
dne 21. června 2009 v 19:59:09 hodin na programu ČT1, se mohla společnost dopustit
porušení zákazu klamavé srovnávací reklamy podle zvláštního právního předpisu
10-1-1
18. 0467(2010): právní rozbor dopadů nálezu Ústavního soudu - "vědomost o
skutkových okolnostech"
- Rada se seznámila s právním rozborem dopadů nálezu Ústavního soudu ze dne
11.1.2010, sp. zn.- IV ÚS 946/09 na činnost Úřadu Rady, resp. Rady.
12-0-0
- Rada zadává Úřadu ve smyslu tohoto nálezu revizi Jednacího řádu Rady
10-0-1
19.
2009/1209/vos/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT1/Reportéři
ČT/obec
Úhonice/8.6.2009/21:30 - neobjektivita - po dokazování, k rozhodnutí
- Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27 383, Na Hřebenech II
1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední, vedené pro
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Reportéři ČT,
resp. reportáže o obci Úhonice, dne 8. června 2009 od 21:30 hodin na programu ČT1,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
9-1-0
20. 0366(2010): FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize; CET 21 spol. s r.o./NOVA; Česká
televize/ČT1 a ČT24; První zpravodajská, a.s./Z1; Barrandov Televizní Studio
a.s./Televize Barrandov; Analýza zpravodajství programů Prima televiza, NOVA, ČT1,
ČT24, Televize Barrandov a Z1 ve dnech 21. - 23. března 2010 (kauza Topolánek)
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže
o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV Prima dne 21. března 2010 na programu
Prima televize v čase od 18:55 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
10-0-2
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže
o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV Prima dne 22. března 2010 na programu
Prima televize v čase od 18:55 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
10-0-2
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže
o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy TV Prima dne 23. března 2010 na programu
Prima televize v čase od 18:55 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby
ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
2-7-2
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o

kauze Mirka Topolánka v pořadu Televizní noviny dne 22. března 2010 na programu
NOVA v čase od 19:30 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
2-8-2
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o
kauze Mirka Topolánka v pořadu Televizní noviny dne 23. března 2010 na programu
NOVA v čase od 19:30 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
2-8-2
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o
kauze Mirka Topolánka v pořadu Události dne 23. března 2010 na programu ČT1 a
ČT24 v čase od 19:00 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
1-7-2
- Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním reportáže o kauze Mirka Topolánka v pořadu Hlavní zprávy dne 22. března
2010 na programu Televize Barrandov v čase od 23:05 hodin se mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti.
2-8-2
- Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním reportáže o kauze Mirka Topolánka v pořadu Hlavní zprávy dne 23. března
2010 na programu Televize Barrandov v čase od 23:00 hodin se mohl dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti.
2-8-2
- Rada zahajuje s provozovatelem První zpravodajská, a.s. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže
o kauze Mirka Topolánka v pořadu Zprávy dne 22. března 2010 na programu Z1 v čase
od 17:00 hodin se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
2-8-2
21. 2010/457/zem/RFE: RFE/RL , Inc., organizační složka/Radio Free Europe/Radio
Liberty; rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím družice - žádost o prodloužení
licence k rozhlasovému vysílání
- Rada vydává provozovateli RFE/RL , Inc., organizační složka, souhlas dle § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. s prodloužením doby platnosti licence č.j. Ru/122/02 ze dne
14.5.2010 k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Free Europe/Radio
Liberty prostřednictvím družice o dobu 8 let, tj. do 19. června 2018
12-0-0
22. 2010/451/zem/UPC: UPC Česká republika, a.s.; převzaté rozhlasové a televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky
(registrace nových převzatých program; informace na vědomí
- Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s., registrace č.j. Rg/97/99, dle
§ 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v
registraci nových převzatých televizních programů: české: DOKU CS, EUROPA
CINEMA, KINO CS, MUZIKA CS, Retro Music Television, televize slovácko; zahraniční:

BBC One, BBC HD, France 24, ORF2 Europe, TVP Katovice (TVP Katowice),
ZDFinfokanal, ZDFneo, ZDFtheaterkanal
12-0-0
- Rada se seznámila s informaci, že program televize slovácko rozšíří programovou
nabídku jako převzatý program vedle vyhrazeného kanálu městu.
12-0-0
23. 2009/113/HOL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/sponzor RAMA/Classic Idea!
Multivita/22.9.2008/20:28:50 - neoddělená reklama - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2010,
č.j. 7 Ca 222/2009 - 40-44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. května
2009, č.j. hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV,jímž byla uložena pokuta ve výši
50.000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
premiéře dne 22. září 2008 v 20:28:59 hodin na programu Prima televize označila
sponzora Rama, proudukt Classic Idea! Multivita, čímž porušila povinnost zřetelně
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělit reklamu od ostatních částí programu
12-0-0
- Rada podává kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.
dubna 2010, č.j. 7 Ca 222/2009 - 40-44, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
13. května 2009, č.j. hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV,kterým byla uložena
pokuta ve výši 50.000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť v premiéře dne 22. září 2008 v 20:28:59 hodin na programu Prima televize
označila sponzora Rama, proudukt Classic Idea! Multivita, čímž porušila povinnost
zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělit reklamu od ostatních částí
programu
11-0-1
24.
2009/268/had/STU:
STUDIO
MIRAGE
s.r.o.;
GS
Condro
Forte/mut
15/15.9.2006/15:19:19/ČT1 - zpracovatel - 100 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010,
č.j. 11 Ca 254/2009 - 35, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. června 2009
č.j. had/4750/09, sp.zn 2009/268/had/STU, jímž Rada rozhodla o uložení pokuty ve výši
100 000,- Kč, protože zpracovatel reklamy porušil povinnost stanovenou v § 5d odst. 1
písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., která ukládá povinnost, aby reklama na doplňky stravy
neodkazovala na nekonkrétní klinické studie, odvysíláním reklamy na doplněk stravy
GS Condro FORTE, premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na
programu Prima televize a reprízované v období září až říjen 2006 na programech Čt 1,
Nova a Prima televize, za což byl udělena pokuta ve výši 100.000,- Kč.
11-0-0
- Rada zastavuje se společností STUDIO MIRAGE, spol. s.r.o. se sídlem V Jirchářích
8, Praha 1, IČ: 60201703 správní řízení vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 písm.
e) zákona č. 40/1995 Sb., odvysíláním reklamy na doplněk stravy GS Condro FORTE,
premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu Prima televize a
reprízované v období září až říjen 2006 na programech ČT1, Nova a Prima televize,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
12-0-0
- Rada ukládá společnosti GREEN SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. se sídlem
Pod Višňovkou 27/1662, Praha 4 , IČ: 25688600; pořádkovou pokutu ve výši 20 000,Kč , neboť nedošlo ke splnění podmínky dle § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle
kterého je zadavatel povinen na výzvu orgánů dozoru (Rady) pro účely správního řízení
sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli reklamy na doplněk stravy GS
Condro FORTE, premiérově odvysílané dne 15. září 2006 v 15:19 hodin na programu
prima televize a reprízované v období září až říjen 2006 na programech ČT1, Nova a
Prima televize.

11-0-0
25. 2010/433/zab: AZ Media a.s. / ROCK MAX - rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů - převod akcií na třetí osoby a s tím související změny spočívající
ve změně vkladu jednotlivých akcionářů a výše jejich obchodních podílů, způsobu
rozdělení hlasovacích práv a seznamu akcionářů
- Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s. IČ: 256 48 837 (licence č.j. Ru/46/99)
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v předchozím souhlasu s odprodejem akcií
akcionáře S – Media a.s. IČ: 255 62 215 na třetí osoby, a to na Mgr. Ing. Jana Vavřinu
38 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a
JUDr. Miroslava Kyprého 38 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 400 000,- Kč a s tím souvisejícími změnami ve způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků a výši jejich obchodních podílů a seznamu
akcionářů
12-0-0
27. 0483(2010): Aktuální změny zákona č. 231/2001 Sb. účinné od 1. června 2010 dopady na licence a registrace
- Rada se seznámila s předloženým materiálem a zveřejňuje oznámení
provozovatelům televizního vysílání, která se týkají nově vzniklých zákonných
povinností podle přechodných ustanovení zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
28. 2008/368/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Bramac/25.2.2008/17:25 - sponzorský vzkaz
- neoddělená reklama - 80 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010,
č.j. 10 Ca 352/2009 - 46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25. srpna 2009,
č.j. loj/5877/09, sp.zn. 2008/368/HOL/CET,jímž byla uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč,
za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 25. února 2008 v
17.28 hodin (time code 1:21:11 - 1:21:21) na programu Nova, bylo odvysíláno označení
sponzora Bramac, který byl reklamou, čímž byla porušena povinnost zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělit reklamu od ostatních částí programu
12-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r. o. správní řízení vedené pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení
sponzora Bramac (time code 1:21:11 - 1:21:21) dne 25. února 2009 v 17. 28 hod. na
programu Nova, neboť došlo k zániku trestnosti jiného správního deliktu
10-1-0
- Rada upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 na porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že odvysílal označení sponzora
Bramac, které bylo reklamou, dne 25. února 2008 v 17:28 hodin (time code 1:21:11 –
1:21:21) na programu Nova, čímž nezajistil, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 10 dní od doručení upozornění.
11-1-0
29.
2008/1259/had/STU:
STUDIO
MIRAGE
s.r.o.;
GS
Intensun/mut
1/6.5.2008/08:41:16/Prima - zpracovatel - 400 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j.1 1Ca 255/2009 - 32
ze dne 20. dubna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30.6.2009 čj:
2008/1259/had/STU, č.j. had/4805/09 o udělení pokutu ve výši 400 000,- Kč společnosti

STUDIO MIRAGE, spol. s r.o. pro porušení § 5 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se dopustil jako zpracovatel reklamy na přípravek GS, produkt Intensun soutěž (mutace
1) premiérově vysílané dne 6.5.2008 v 8.41.16 hodina na programu Prima televize
12-0-0
30. 2009/323/had/Ogi: Ogilvy and Mather Morava, spol. s r.o.; Prontoflex spray/mut
3/24.3.2008/12:50:35/Nova - 400 000Kč-zamítnuta žaloba
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 404/2009-34 34 kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 8. 9. 2009, sp. zn.
2009/323/had/Ogi, čj.: had/6801/09, kterým byla společnosti Ogilvy & Mather Morava,
spol. s.r.o. jako zpracovateli reklamy udělena sankce ve výši 400 000,- Kč za porušení §
5a odst. 5 písm. d) zákona, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na humánní volně
prodejný léčivý přípravek Prontoflex Spray (mutace 3), premiérově dne 24. března 2008
ve 12:50:35 hodin na programu Nova.
12-0-0
31. 0485(2010): STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV; SÚKL - pozvánka na schůzku
ke sjednocení výkladových pravidel dozoru nad reklamou na doplňky stravy
- Rada se seznámila s pozvánkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv na schůzku ke
sjednocení výkladových pravidel dozoru nad reklamou na doplňky stravy
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

