Zápis z 11. zasedání, konaného dne 12. 6. 2012
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Kostrhun, Rozehnal, Ondrová, Bouška, Jehlička,
Matulka, Krejčí
Omluveni: Bezouška, Pejřil
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 11. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 2012/79/FOL/Eur: Europlant s.r.o.; COUNTRY RADIO/28.11.2011/7:40/lék Švédské
kapky/zadání reklamy_DOKAZOVÁNÍ_12.6.2012_13:30 hodin
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s
ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje účastníku řízení,
společnosti Europlant s.r.o., IČ: 25146378, se sídlem Vrané nad Vltavou, U elektrárny
516, okres Praha-západ, PSČ 252 46, pokutu ve výši 20 000,- Kč, neboť zadáním
reklamy na lék Švédské kapky, vysílané dne 28. listopadu 2011 na programu
COUNTRY RADIO v čase 7:40:13 hodin, 8:58:14 hodin, 9:41:33 hodin, 10:19:57 hodin
a 11:22:48 hodin, se dopustil porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy, dle kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat
informace nezbytné pro správné pouţití humánního léčivého přípravku. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 201279. Účastníku
řízení, Europlant s.r.o., se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky
č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 201279
10-0-0
3. 2011/933/had/WAL: WALMARK a.s.; Marťánci - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/933/had/WAL a 2012/228/had/COM
provedla dne 12. června 2012, na svém 11. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu
reklamy na produkt Marťánci, která byla premiérově odvysílaná na programu O (Óčko)
dne 19. září 2011 v 6:21:44 hodin.
10-0-0
4. 2011/1113/had/Pfi: Pfizer, spol. s r.o.; Centrum cardio - dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn.2011/1113/had/Pfi a 2012/311/had/COM
provedla dne 12. června 2012, na svém 11. zasedání, důkaz zhlédnutím záznamu
reklamy na produkt Centrum Cardio s motivem Nové Centrum Cardio, která byla
premiérově odvysílaná na programu Nova dne 26. září 2011 od 8:39:07 hodin.
10-0-0
5. 2012/433/FIA/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438 / Comedy Central Extra –
řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
druţice – ústní jednání dne 12. června 2012, 14.15 hodin – rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strţi 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení (název)
programu: Comedy Central Extra; základní programová specifikace: Televizní program

zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů; výčet států, na jejichţ území má
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora,
Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánie, Makedonie, Rumunsko, Česká
republika, Slovenská republika, Maďarsko, Bulharsko, Izrael, Turecko; hlavní jazyk
vysílání: Angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně dle ţádosti ze dne 24.
května 2012, č.j.: 5160
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (vyjma ČR), tj.
Slovinska, Rumunska, Slovenské republiky, Maďarska a Bulharska, na jejichţ území
bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strţi 65/1702, PSČ 140
62, k televiznímu vysílání programu Comedy Central Extra šířeného prostřednictvím
druţice se základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený na
americkou produkci komediálních pořadů; hlavní jazyk vysílání: Angličtina
10-0-0
6. 2012/455/zem/CET: CET 21 spol. s r.o./NOVA NEWS; řízení o udělení licence k
televiznímu vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - ústní jednání
dne 12. června 2012, 14:30 h
- Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Kříţeneckého
nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let;
označení (název) programu: NOVA NEWS; základní programová specifikace:
Zpravodajství, publicistika, zábavní pořady vlastní výroby ţadatele; časový rozsah
vysílání: 18 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichţ území má
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; v rozsahu dle ţádosti
doručené dne 1. června 2012, č.j. 5373.
10-0-0
7. 2012/454/sve/CET: CET 21 spol. s r.o., 45800456/fanda - řízení o udělení licence k
televiznímu vysílání prostřednictvím druţice - ústní jednání dne 12. června 2012 v
14:50 hodin
- Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení
(název) programu: fanda; základní programová specifikace: Program tématicky
zaměřen převáţně na sport, dramatickou tvorbu a dokumentární tvorbu především
americké provenience, a to akčního, kriminálního a sci-fi ţánru. Sportovní pořady
zaměřeny převáţně na populární sporty, jako fotbal, hokej a motorismus; časový rozsah
vysílání: 18 - 20 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; výčet států, na jejichţ
území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; v rozsahu dle
ţádosti doručené dne 1. června 2012, č.j. 5374
10-0-0
8. 2011/938/zab: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů: Rosice 91,4 MHz / 200 W,
Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W, Náchod 101,2 MHz / 200 W, Rakovník 107,6 MHz / 200
W a změnu stanoviště kmitočtu Trutnov 91,4 MHz
- 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 ţádosti provozovatele, BROADCAST
MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila

soubor technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 75 909
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem
ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně
udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1,
Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 16 25 50 / 49 11 36
10-0-0
9. 2012/174/zab/NON: NONSTOP s.r.o. /RÁDIO KROKODÝL - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu vysílacího stanoviště kmitočtu Svitavy 96,3
MHz / 200 W
- 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 ţádosti provozovatele NONSTOP s.r.o.
IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic
stanoviště Svitavy komín 96,3 MHz / 200 W, z souřadnice WGS 84: 16 28 06 / 49 45 51
na souřadnice WGS 84: 16 27 55 / 49 45 19, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli NONSTOP s.r.o. IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ
621 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence
Ru/10/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně souřadnic stanoviště Svitavy komín 96,3 MHz / 200 W, z
souřadnice WGS 84: 16 28 06 / 49 45 51 na souřadnice WGS 84: 16 27 55 / 49 45 19
10-0-0
10. 2012/1/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio FM Plus - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu souřadnic stanoviště Rokycany 88,0 MHz /
100 W
- 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 ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Plus (licence č.j.: Ru/106/01), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Rokycany 88,0 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS
84 (LON, LAT) 13E3607 / 49N4431 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 13E3623 /
49N4430, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Hitrádio FM Plus (licence č.j.: Ru/106/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic
stanoviště Rokycany 88,0 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT)
13E3607 / 49N4431 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 13E3623 / 49N4430
10-0-0
11. 2012/2/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. /Fajn Radio Hity - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - Ţádost o změnu souřadnic stanoviště Jeseník - město 87,6
MHz / 50 W

- 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 ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio Hity (licence č.j.: Ru/277/00), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Jeseník – město 87,6 MHz / 50 W souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 17E1216 / 50N1346 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 17E1208
/ 50N1345, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267
65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio Hity (licence č.j.: Ru/277/00), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Jeseník – město 87,6 MHz / 50 W souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 17E1216 / 50N1346 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 17E1208
/ 50N1345
9-0-0
12. 2012/3/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. /Fajn Radio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu souřadnic stanoviště Písek 87,6 MHz / 100
W
- 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 ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn Radio (licence č.j.: Ru/99/01), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště Písek 87,9 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON,
LAT) 14E0851 / 49N1813 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 14E0858 / 49N1827, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Fajn Radio (licence č.j.: Ru/99/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Písek 87,9 MHz / 100
W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 14E0851 / 49N1813 na souřadnice WGS
84 (LON, LAT) 14E0858 / 49N1827
9-0-0
13. 2012/4/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Dragon - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu souřadnic stanoviště Sokolov 102,9 MHz /
100 W
- 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 ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Dragon (licence č.j.: Ru/170/99), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Sokolov 102,9 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS
84 (LON, LAT) 12E4029 / 50N1026 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E4023 /
50N1023, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65
586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Hitrádio Dragon (licence č.j.: Ru/170/99), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic

stanoviště Sokolov 102,9 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT)
12E4029 / 50N1026 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E4023 / 50N1023
10-0-0
14. 2012/5/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio FM Crystal - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu souřadnic stanoviště Ţelezný Brod 99,6
MHz /100 W
- 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 ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j.: Ru/284/00), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Ţelezný Brod 99,6 MHz / 100 W souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 15E1507 / 50N3830 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15E1507
/ 50N3834, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267
65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j.: Ru/284/00), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně souřadnic stanoviště Ţelezný Brod 99,6 MHz / 100 W souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 15E1507 / 50N3830 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15E1507
/ 50N3834
10-0-0
15. 2012/316/zab/COU: COUNTRY RADIO s.r.o. / COUNTRY RADIO - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Náchod 103,6 MHz / 100
W; Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 W; Třebíč 97,6
MHz, alt. 96,9 MHz, alt. 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W a ţádost o změny vysílacích
stanovišť: Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W; Trutnov město 104,4 / 200 W;, Písek
město 2 101,5 MHz / 200 W; Jihlava Hosov 90,3 MHz / 200 W
- 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 ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 12E5236 / 50N1439 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212
/ 50N1418, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ:
452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště
WGS 84 (LON, LAT) 12E5236 / 50N1439 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212
/ 50N1418
10-0-0
- 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 ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 W, toto

rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se
sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 W z důvodu
negativního stanoviska ČTÚ
10-0-0
- 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 ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO
s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Jihlava 90,3 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ
101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence
Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava 90,3 MHz / 200 W ze stanoviště Holý Vrch, z
důvodu negativního stanoviska ČTÚ a ze stanoviště Hosov z důvodu nedokončené
koordinace s prostředky letecké navigační sluţby, kterou ţadatel COUNTRY RADIO
s.r.o. dle stanoviska ČTÚ nezajistil
10-0-0
16. 2012/449/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Liberec 90,3 MHz
/ 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Liberec Vratislavice 90,3
MHz / 200 W se lhůtou pro doručení ţádostí 2. srpna 2012 do 17:00 hodin
10-0-0
17. 2011/1053/zab: Star Promotion, s.r.o.; Podnět k zahájení licenčního řízení k
provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu České Budějovice 106,8 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice Hotel
106,8 MHz / 100 W se lhůtou pro doručení ţádostí 9. srpna 2012 do 17:00 hodin
10-0-0
18. 0435(2012): V plus P, s.r.o., program Rock Radio Prácheň, MEDIA BOHEMIA, a.s.,
program Rock Radio Šumava a AKJO. Media, s.r.o., program Rock Radio Gold ze dne
30. dubna 2012 od 00:00 do 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programů Rock Radio Prácheň provozovatele V plus
P, s.r.o., Rock Radio Šumava provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., a Rock Radio
Gold provozovatele AKJO. Media, s.r.o. ze dne 30. dubna 2012 od 00:00 do 24:00
hodin a shledala, ţe vysílání všech tří analyzovaných programů bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
10-0-0
19. 0447(2012): MEDIA BOHEMIA, a.s., Hitradio Magic, 17.5. 2012, 00:00-24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Hitradio Magic provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. ze dne 17. května 2012 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, ţe vysílání
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami

10-0-0
20. 0426(2012): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 5046/2012) na rozhovor se
zakladatelem webu "vasmajetek.cz", který byl odvysílán dne 21. května 2012 od 9:23:25
hodin na programu Český rozhlas 1 - Radioţurnál a shledala, ţe rozhovor byl odvysílán
v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.(A1); Rada se seznámila se stíţností posluchače
(č.j. 5219/2012) na program RÁDIO IMPULS, který ve svém vysílání upozorňuje řidice
na rozmístění hlídek Policie ČR a radarů (A2); Rada se seznámila s obecnou stíţností
posluchače (č.j. 5335/2012) na pořad "Dámský klub", který je vysílán na programu
FREKVENCE 1 (A3); Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 5364/2012) na
pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 30. května 2012 od 10:00 hodin na
programu FREKVENCE 1 (A4); Rada se seznámila se stíţností posluchačky (č.j.
5385/2012) na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne 31. května 2012 od 10:00
hodin na programu FREKVENCE 1 (A5).
10-0-0
- Rada se seznámila se stíţností posluchače (č.j. 4695/2012 a č.j. 4696/2012) na pořad
"Praha versus City", který byl vysílán dne 7. května 2012 od 05:00 do 09:00 hodin v
rámci ranního bloku "Dobré ráno, Praho!" na programu CITY 93,7 FM, provozovatele
MEDIA BOHEMIA, a.s. a dospěla k závěru, ţe pořad byl odvysílán v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb. (B6)
10-0-0
21. 0430(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne
23. května 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 20. května
2012, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne
23. května 2012, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz
Ostrava) dne 23. května 2012, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Hradec
Králové) dne 23. května 2012, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz
Praha) dne 23. května 2012 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ
HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 23. května 2012
10-0-0
- 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.“) zahajuje se zadavatelem
reklamy, společností Europlant s.r.o., IČ: 25146378, se sídlem Vrané nad Vltavou, U
elektrárny 516, okres Praha-západ, PSČ 252 46, správní řízení z moci úřední, neboť
zadáním reklamy na lék Švédské kapky, vysílané dne 23. května 2012 na programu
COUNTRY RADIO v čase 10:03:27 hodin, 13:58: 37 hodin a 17:58:29 hodin se mohl
dopustit porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle
kterého reklama zaměřená na širokou veřejnost musí obsahovat informace nezbytné
pro správné pouţití humánního léčivého přípravku
10-0-0
22. 0292(2012): BAYER s.r.o.; Radio City/únor 2012/Aspirin C/klamavá reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stanoviskem Státního
ústavu pro kontrolu léčiv k tvrzením obsaţeným v reklamě na léčivý přípravek Aspirin C
společnosti Bayer s.r.o., které má za to, ţe reklama je v souladu se zákonem č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informuje stěţovatele a dotčený subjekt o
stanovisku Státního ústavu pro kontrolu léčiv k tvrzením obsaţeným v reklamě na léčivý
přípravek Aspirin C společnosti Bayer s.r.o
9-0-0
23. 0343(2012): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání - reakce provozovatelů
- Rada se seznámila s odpovědí společnosti Radio Černá hora II s. r.o., ve které
sděluje, ţe zadavatelem reklamy na Hernu Boston, která byla odvysílána na programu
RADIO ČERNÁ HORA v dubnu 2012 je společnost ENDL + K a.s., která je zapsaná v
seznamu provozovatelů loterií a jiných podobných her
10-0-0
- Rada se seznámila s odpovědí společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o. ve které
sděluje, ţe zadavatelem reklamy na Kasino Příkopy- ABBAS, která byla odvysílána na
programu Kiss v dubnu 2012 je společnost SLOT Group a.s., která je zapsaná v
seznamu provozovatelů loterií a jiných podobných her
9-0-0
24. 2011/737/zab/JUK: JUKE BOX spol. s r. o., ţádost o přidělení kmitočtu Nový Jičín
91,6 MHz / 100 W – informace o podání správní ţaloby
- Rada se seznámila s ţalobou společností LONDA spol. s r. o., EVROPA 2, spol. s r.
o. a Frekvence 1, a. s. podanou proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/737/zab/JUK ze dne
28. 2. 2012, jímţ byl provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. udělen souhlas se změnou
skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající v přidělení kmitočtu 91,6 MHz o
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Nový Jičín silo
10-0-0
25. 0282(2012): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby na provoz VKV vysílače
10-0-0
26. 2012/456/CUN/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o.; ţádost o změnu programového a
vysílacího schématu - informace
- Rada se seznámila s ţádostí provozovatele BBC (Radiocom) Praha s.r.o. o změnu
programového a vysílacího schématu
10-0-0
27. 2012/399/sve/FIB: FIBERA s.r.o./IFK - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna výše základního kapitálu vkladu a obchodního podílu společníka a
společenské smlouvy - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli FIBERA s.r.o., IČ 28509463, sídlo Třinec – Staré Město,
Frýdecká 201, PSČ 739 61 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci
sp.zn. 2010/628/sve/FIB, č.j. sve/3259/10, ze dne 7. září 2010, dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše základního kapitálu, vkladu
jediného společníka a výše jeho obchodního podílu navýšením na 5 800 000,- Kč a s
tím související změně společenské smlouvy, dle podání č.j. 4825 doručeného dne 14.
května 2012 a č.j. 4988 doručeného dne 18. května 2012.
10-0-0
28. 2012/458/sve/CET: CET 21 spol. s r.o./Kanál 5 - a) televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T; b) televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna označení názvu programu - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, předchozí souhlas ke změně licence k

provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T,
sp. zn. 2011/720/sve/CET, č.j. sve/2664/2011, ze dne 23. srpna 2011, dle § 21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na: označení
(název) programu: fanda; dle podání č.j. 5372 doručeného dne 1. června 2012.
10-0-0
- Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, předchozí souhlas ke změně licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.
2011/719/sve/CET, č.j. sve/2656/2011, ze dne 23. srpna 2011, dle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na: označení (název)
programu: fanda; dle podání č.j. 5371 doručeného dne 1. června 2012.
10-0-0
29. 2012/390/FIA/Měs: Město Kralupy nad Vltavou / TV KRALUPY - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání, změna
licenčních podmínek – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se sídlem U
Cukrovaru 1087, 278 88, Kralupy nad Vltavou (licence sp. zn.: 2007/791/sve/MKR, č.j.:
sve/8833/07 ze dne 23. října 2007) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č.
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci programu TV
KRALUPY prostřednictvím kabelových systémů, spočívající a) ve změně územního
rozsahu vysílání, jeho rozšířením o katastrální území: Kralupy nad Vltavou, Lobeč a
Lobeček, okres Mělník v rozvodech sítě KnVnet services s.r.o. a CentroNet, a.s.; b) ve
změně licenčních podmínek, spočívajících ve změně vysílacího schématu programu,
dle ţádosti č.j.: 4597 ze dne 7. května 2012 ve znění upřesnění č.j.: 5017 ze dne 21.
května 2012
10-0-0
30. 2012/413/FIA/JHC: JHComp s.r.o./ IČ 260 51 362 – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – nová registrace
- Rada registruje právnickou osobu JHComp s.r.o., IČ 260 51 362, se sídlem Nádraţní
510, Jindřichův Hradec II, PSČ 377 01, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; výčet katastrálních území a
okresů: 660523 Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec; programová nabídka – 1.
televizní programy: a) české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko),
Prima family, Prima love (R1), Prima COOL, Metropol TV, Tv NOE, TV 7, Televize
Barrandov, LEO TV, CS Film, CS mini, HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX,
CINEMAX 2, Nova sport, MTV, SPORT 5, FASHION TV, SPORT2, DISNEY CHANNEL,
Minimax, Nickelodeon; b) zahraniční: Discovery World (Civilisation), DISCOVERY
Investigation, Discovery Science, Discovery Travel & Living, Animal Planet (Europe),
Discovery Channel, Travel Channel, Private Spice (časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00
hod), Eurosport Inernational, Eurosport 2, Baby TV, National Geographic Channel –
Central Europe, National Geographic channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD,
Playboy TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 6.00 hod), Viasat Explorer, Viasat History,
JOJ, STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ PLUS, DOQ, THE FISHING
AND HUNTING CHANNEL, Film +, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Animax (původní
název Anime + ), Extreme Sports Channel, Zone Reality, JimJam, Sport 1, France 24,
MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, VH 1, VH 1 Classic, MTVNHD; 2. rozhlasové
programy české: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo Wave, ČRo
6, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, regionální stanice ČRo, ČRo Hradec
Králové, ČRo Liberec, ČRo Regina, ČRo region, Rádio Proglas dle přihlášky k registraci
ze dne 17. května 2012, č.j.: 4933 ve znění upřesnění ze dne 23. května 2012, č. j.:
5050
10-0-0

31. 2012/382/sve/Gra: GRAPE SC, a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, sídlo Praha 1,
Václavské nám. 19, PSČ 110 00 (registrace sp. zn. 2008/1358/sve/GRA, č.j.
sve/8158/08, ze dne 16. prosince 2008), dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území:
743143 Rtyně v Podkrkonoší, 690562 Malé Svatoňovice – okres Trutnov, 685429
Litoměřice, 763691 Štětí I, 798843 Štětí II – okres Litoměřice, 692816 Mělník – okres
Mělník, 665797 Klatovy – okres Klatovy, 779091 Velké Meziříčí, 719668 Petráveč –
okres Ţďár nad Sázavou, 654299 Chrudim – okres Chrudim, 720755 Písek – okres
Písek, 728225 Chodov – okres Hlavní město Praha, 613584 Břeclav – okres Břeclav,
dle podání č.j. 4532 doručeného dne 2.5.2012, ve znění č.j. 5097 doručeného dne
23.5.2012, č.j. 5222 doručeného dne 25.5.2012 a č.j. 5257 doručeného dne 28.5.2012.
10-0-0
32. 0401(2012): Nej TV a.s. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů oznámení změny programové nabídky
- Rada se se seznámila s oznámením provozovatele Nej TV a.s., IČ 28128338, sídlo
Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 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. 2010/1307/zem/NEJ, ze dne 21. prosince
2010, spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní programy české: české:
GENUS PLUS, Harmonie TV, Metropol TV, POLAR, regionalnitelevize.cz, televize
slovácko, STIL, R1 ZAK, Film Europe Channel, Spektrum (téţ v HD); zahraniční:
MUSIC BOX TV, Viasat HD, Filmbox Plus, v rozsahu dle podání č.j. č.j. 4826
doručeného dne 14. května 2012 a č.j. 4916 doručeného dne 16. května 2012.
10-0-0
33. 2012/424/sve/Kab: KabelSat s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo Křiţanovice 217,
PSČ 685 01 (registrace č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003), dle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o
katastrální území 785407 Vranov u Brna okres Brno venkov, dle podání č.j. 4998
doručeného dne 21. května 2012 a č.j. 5321 doručeného dne 31. května 2012.
10-0-0
34. 0418(2012): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Roţnov, spol. s r.o., IČ
45195579, sídlo Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 61, 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/110/00 ze dne 29.
června 2000, spočívající a) ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
televizní programy české: STIL, regionalnitelevize.cz, Televize Beskyd, Nickelodeon
HD, Nickelodeon European, Harmonie TV, Retro Music Television, POLAR, POLAR
Nový Jičín, HD PLUS (HD+), Film Europe Channel, Meteo TV, Prima family, Prima love,
VH1 Classic European, VH 1 European, televize slovácko; rozhlasový český: Fajn radio;
televizní zahraniční: Mezzo HD; b) ve změně názvů televizních zahraničních programů
z FOX KIDS na Disney Channel a BEBE TV na Duck TV; dle podání č.j. 4875
doručeného dne 15.5. 2012 a č.j. 4987 doručeného dne 18.5.2012.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s.r.o., IČ 25847112, sídlo
Nový Jičín, K Nemocnici 18, PSČ 741 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/26/01 ze dne 13. března 2001, spočívající
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program POLAR;
dle podání č.j. 5051 doručeného dne 22.5.2012.
10-0-0
35. 0448(2012): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání (11)
- Rada se seznámila s 15 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
36. 0450(2012): Regionální televize CZ s.r.o. - Ing. Eva Stejskalová - Oznámení o
zaloţení Asociace regionálních a lokálních televizí a dopis JUDr. Milana Brunclíka o
projektu druhé sítě veřejnoprávní televize ČR
- Rada se seznámila s oznámením Ing. Evy Stejskalové, jednatelky společnosti
Regionální televize CZ s.r.o., ze dne 28. května 2012, o zaloţení Asociace regionálních
a lokálních televizí a přiloţeným dopisem JUDr. Milana Brunclíka o projektu druhé sítě
veřejnoprávní televize v České republice
10-0-0
37. 0312(2012): Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu společné působnosti v
oblasti ukládání povinnosti must carry
- Rada schvaluje Společný postup Rady pro rozhalsové a televizní vysílání a Českého
telekomunikačního úřadu při výkonu sdílené působnosti vytvořený za účelem
koordinace a upřesnění postupu stran při výkonu sdílené působnosti v oblasti
rozhodování o ukládání povinnosti šířit určený rozhlasový nebo televizní program a s
tímto programem související sluţby
10-0-0
38. 0380(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza upoutávek na programu Prima family /
25.4.2012 / 14:00 - 19:00
- Rada se seznámila s analýzou upoutávek z kontinuálního záznamu vysílání programu
Prima family ze dne 25. dubna 2012 v časovém úseku od 14:00 do 19:00 hodin.
10-0-0
39. 0427(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza upoutávek na programech Prima
COOL a Prima love z období 25. dubna 2012 14:00 - 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou upoutávek z kontinuálního záznamu vysílání programů
Prima COOL a Prima love ze dne 25. dubna 2012 v časovém úseku od 14:00 do 19:00
hodin.
10-0-0
40. 0412(2012): CET 21 spol. s r.o.; Monitoring upoutávek na noční pořady na
programech NOVA a Nova Cinema 25.4.2012 v úseku 14-19 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou upoutávek z kontinuálního záznamu vysílání programu
NOVA a Nova Cinema ze dne 25. dubna 2012 v časovém úseku od 14:00 do 19:00
hodin.
10-0-0
41. 0381(2012): Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza upoutávek na programu
Televize Barrandov / 25.4.2012 / 14:00 - 19:00
- Rada se seznámila s analýzou upoutávek z kontinuálního záznamu vysílání programu
Televize Barrandov ze dne 25. dubna 2012 v časovém úseku od 14:00 do 19:00 hodin.
10-0-0
42. 0441(2012): ČESKÁ TELEVIZE; Moţnost pouţití Výroční zprávy ČT z hlediska § 31
odst. 4 zák. č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s rozborem pouţitelnosti Výroční zprávy o činnosti České televize
k posuzování plnění povinností ČT podle § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.

10-0-0
43. 0443(2012): ČESKÁ TELEVIZE; Pokerţivě s.r.o.; označení sponzora cardcasino.cz provozovatel loterijní a sázkové hry neuveden v seznamu registrovaných
provozovatelů dle § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 sb.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se
šiřitelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070,
správní řízení z moci úřední, neboť šířením označení sponzora Cardcasino.cz, poprvé
odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 0:26:08 hodin na programu ČT4 a reprízovaného do
21. 3. 2012 na témţe programu, dle přiloţeného seznamu, se dopustil moţného
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst.
8 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama a tedy i sponzorské vzkazy
propagující zboţí, sluţby nebo jiné výkony či hodnoty, jejichţ prodej, poskytování nebo
šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu,
která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, která zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje loterií a jiných
podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, neboť
uvedená sluţba není povolená dle platných předpisů.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje se
zpracovatelem, společností Pokerţivě s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1010/51,
IČ 24790036., správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním obchodního sdělení označení sponzora Cardcasino.cz, poprvé odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 0:26:08
hodin na programu ČT4 a reprízovaného do 21. 3. 2012 na témţe programu, dle
přiloţeného seznamu, se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb.,v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se
zakazuje reklama a tedy i sponzorské vzkazy propagující zboţí, sluţby nebo jiné výkony
či hodnoty, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,
neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci
reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo
neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není povolená dle platných
předpisů.
10-0-0
44. 0378(2012): Různí provozovatelé; Screening březen 2012
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za měsíc březen 2012, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Česká televize/ČT4 7. března
2012 09:00:00-00:00:00, 11. března 2012 06:00:00-12:00:00, 11. března 2012
18:00:00-02:00:00, 12. března 2012 13:00:00-20:00:00, 13. března 2012 17:00:0002:00:00, 14. března 2012 09:00:00-17:00:00, 15. března 2012 09:00:00-00:00:00;
Česká televize/ČT24 8. března 2012 18:00:00-03:00:00, 19. března 2012 13:00:0020:00:00; Chello Central Europe s.r.o./SPORT 1 12. března 2012 11:00:00-00:00:00,
13. března 2012 12:00:00-00:00:00, 26. března 2012 16:00:00-01:00:00;
Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 27. března 2012 12:00:00-00:00:00;
CET 21 spol. s r.o./Nova Cinema 9. března 2012 12:00:00-00:00:00; ATV CZ, s.r.o./Golf

channel 8. března 2012 06:00:00-18:00:00, 8. března 2012 22:00:00-06:00:00; TPMC
s.r.o./Stil 10. března 2012 08:00:00-20:00:00; SAT Plus, s.r.o./FUN 1 24. března 2012
00:00:00-10:00:00, 25. března 2012 16:00:00-02:00:00; CET 21 spol. s r.o./Nova sport
9. března 2012 13:00:00-02:00:00, 10. března 2012 20:00:00-04:00:00, 16. března 2012
00:00:00-04:00:00, 24. března 2012 10:00:00-00:00:00, 25. března 2012 10:00:0000:00:00.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním oznámení o
sponzorování programu ze strany výrobce a prodejce automobilů Ford, výrobce oplatek,
čokolád a perníčků z Rakouska Manner, obchodu a distributora sportovního zboţí
Bretton s.r.o. a ROSSIGNOL DEMO TOUR EUROPE bezprostředně před začátkem
pořadu Sport Expres dne 9. března 2012 od 23:10:29 hodin na programu Nova sport se
dopustil porušení zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu bezprostředně
před začátkem pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním oznámení o
sponzorování programu ze strany provozovatele sportovních zařízení Automotodrom
Brno a.s. a Cardion AB Motoracing bezprostředně po ukončení pořadu Sport Expres
dne 9. března 2012 od 23:19:45 hodin na programu Nova sport se dopustil porušení
zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu bezprostředně po ukončení pořadu.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
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 ATV CZ, s.r.o., IČ
27647234, sídlem Praha 6, Velvarská 1626/45, PSČ 160 00, na porušení ustanovení §
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 8. března
2012 odvysílal od 22:31:55 hodin na programu GOLF CHANNEL CS reklamní spot
FotoVideo, jenţ nebyl řádně oddělen od ostatních částí vysílání a nebyl snadno
rozeznatelný jako reklama. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
9-0-0
45. 0414(2012): Různí provozovatelé; Souhrn podání k televiznímu vysílání
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 10. května 2012 - 4. června 2012: FTV Prima, spol. s r.o./Prima
LOve - pořad Na noţe, vysílaný dne 3.6.2012 od 7:30 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima family - reportáţ o údajném týrání dětí odvysílaná v pořadu Zprávy TV Prima
dne 19.4.2012 od 18:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Autosalon,
vysílaný dne 12.5.2012 od 8:25 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ o obvinění
správců portálu kinotip.cz, odvysílaná v pořadu Televizní noviny dne 29.5.2012 od
19:30 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ o pohřbívání mrtvých koček
odvysílaná v pořadu Televizní noviny dne 31.5.2012 od 19:30 hodin; Česká

televize/nekonkrétní program - stíţnost na nepřesnosti ohledně tragédie obcí Lididce a
Leţáky; Česká televize/ČT2 - pořad Sbohem soudruzi, vysílaný dne 9.5.2012 od 20:00
hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Národní klenoty, vysílaný dne 14.5.2012 od 22:00
hodin; CET 21 spol s r.o./NOVA - upoutávka na portál VOYO vysílaná dne 13.5.2012 v
19:05 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - upoutávka na pořad Sběratelé kostí
vysílaná dne 12.5.2012 od 7:46 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáţ o nehodě
motorkáře v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 21.5.2012 od 19:30 hodin; Česká
televize/ČT2 - pořad Co kdyby: Morava získala samostatnost vysílaný dne 22.5.2012 od
20:50 hodin na programu ČT2; CET 21 spol. s r.o./NOVA Cinema - upoutávka na pořad
Námořní vyšetřovací sluţby, vysílaná dne 18.5.2012 v 8:30 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima family - upoutávka na pořad Vraţdy v Midsomeru vysílaná dne 8.5.2012 od
6:31 hodin; Česká televize/nekonrétní program - stíţnost na oznámení o sponzorování
Clavin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Ezo plus, vysílaný
dne 12.5.2012 od 1:25 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - stíţnost na reportáţ o pohřbu
zastřeleného Roma; Česká televize/ČT1 - reportáţ o poklesu volebních preferencí v
pořadu Události, vysílaném dne 24.5.2012 od 19:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family - upoutávka na pořad nikdo není dokonalý vysílaná dne 1.6.2012 od 11:53; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Prostřeno, vysílaný dne 1.6.2012 od 18:00
hodin; Česká televize/ČT24 - reportáţ o návštěvě premiéra ve vatikánu v pořadu Zprávy
ve 23, vysílaném dne 25.5.2012 od 23:00 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - styl
informování o kriminálních činech spojených s Romy; Česká televize/ČT4 sport stíţnost na nevhodné vtipy komentátorů hokejových utkání; CET 21 spol. s r.o./NOVA stíţnost na podobu zpravodajství ohledně kauzy Rath; Česká televize/nekonkrétní
program - dehonestace Vojtěcha Filipa v teletextu ČT1; 11 TV Production
s.r.o./Metropol TV - stíţnost na nekomunikaci s divačkou; CET 21 spol. s
r.o./nekonkrétní program - stíţnost na portál VOYO; Česká televize/nekonkrétní
program - stíţnost na nevhodnou stránku na facebooku; Česká televize/ČT1 a ČT24 postřehy k pořadu Události a nedostatek ekonomických zpráv; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - email propagující stranu Pravý blok; CET 21 spol. s
r.o./NOVA - stěţovatel nesouhlasí s postojem Rady; Pochvalný dopis poslance Kubaty
ke spuštění webu Děti a média
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 3. června 2012
odvysílal od 7:30 hodin na programu Prima Love pořad Na noţe, který obsahoval
vulgarismy „poser“ (06:09 od začátku pořadu), „nasranej“ (35:08), čímţ porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné;
taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 21. května 2012 od
19:30 hodin na programu NOVA odvysílal v pořadu Televizní noviny reportáţ s názvem
Šílená jízda mladého motorkáře, kde zveřejnil záběry z událostí bezprostředně po
nehodě motorkáře, kdy se jej záchranáři snaţí zajistit a přemístit do sanitky. Z výkřiků

motorkáře je ovšem patrný evidentní šok a velké bolesti, které proţívá, přičemţ chvílemi
křičí bolestí a poté nadává záchranářům. Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou
hodnotu reportáţe ţádný výrazný informační přínos, pouze se snaţí zatraktivnit
reportáţ. Tím dochází k bezdůvodnému zobrazení osoby podléhající těţkému
tělesnému utrpení. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- 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, ţádá provozovatele televizního
vysílání Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 –
Kavčí Hory, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ke zprávě o poklesu volebních preferencí ČSSD a KSČM po zveřejnění kauzy Rath,
která byla zařazena v pořadu Události, vysílaném dne 24.5.2012 od 19:00 hodin na
programu ČT1, v níţ byly zveřejněny grafy, které sice skutečně prokazují pokles
preferencí, ovšem kaţdý srovnávaný údaj (jak je uvedeno v popiscích grafů) pochází
z dat jiné agentury, čímţ můţe dojít ke zkreslení skutečného stavu věci a ke zmatení
diváka. Laický divák nemusí být seznámen s moţnými odchylkami ve výsledcích, které
mohou být způsobeny odlišnými metodami, které agentury k výzkumu volebních
preferencí pouţívají.
10-0-0
46. 2012/190/RUD/AID: AIDEM a.s.; Brno TV/evropská tvorba 2011 - podání vysvětlení
- 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 dne12. června 2012 zahájit s provozovatelem
AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Ţidenice, správní
řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl údaje o procentuálním
zastoupení evropských děl, evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a
současných děl evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2011 na programu
Brno TV a rovněţ neposkytl údaje o procentuálním zastoupení odvysílaných českých
děl v roce 2011 na programu Brno TV.
10-0-0
47. 2012/36/had/DAC: DACOM Pharma s. r. o.; Colafit/8.5.2011/19:47/Nova - návrh na
zahájení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
12. června 2012 zahájit se zadavatelem obchodního sdělení společností DACOM
Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská 365, 697 07 Kyjov, správní řízení z
moci úřední, neboť zadáním obchodního sdělení na produkt Colafit, odvysílaného dne
8. května 2011 v 19:14 hodin na programu Nova (Tipy ptáka Loskutáka), se dopustil
moţného porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť tvrzeními
obsaţenými v tomto obchodním sdělení mohlo dojít k uvádění v omyl přisuzováním
doplňku stravy - potravině vlastností prevence a léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění, jelikoţ byla tímto obchodním sdělením prezentována souvislost mezi
uţitím přípravku Colafit a léčbou pacientů trpících kloubními potíţemi spojenými s
bolestí a artrózou.
10-0-0

48. 0155(2012): Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
12. června 2012 zahájit se zadavatelem reklamy, Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552
03 Česká Skalice, IČ: 279 30 114, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
obchodního sdělení na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011
od 2:33:26 hodin na programu Prima televize (reprízovanou dle přiloţeného seznamu)
se dopustil moţného porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., neboť účinky
doplňku stravy Allivictus jsou prezentovány Petrem Koukalem, několikanásobným
mistrem České republiky v badmintonu, coţ je v rozporu s článkem 11 Nařízení (ES) č.
1924/2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních, které nařizuje, aby potraviny, včetně
doplňků stravy, z hlediska jejich zdravotních účinků, byly doporučovány vnitrostátními
lékařskými sdruţeními a charitativními organizacemi v oblasti zdraví do doby přijetí
případných opatření na úrovni Evropské unie. K provedení tohoto článku bylo
zveřejněno oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR o seznamu vnitrostátních sdruţení
odborníků v oblasti lékařství, výţivy nebo dietologie podle článku 11 nařízeni (ES) č.
1924/2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, kde se uvádí
seznam organizací, která mohou dávat doporučení ve smyslu nařízení. Na základě výše
uvedeného není tedy moţné, aby zdravotní účinky jakékoliv potraviny, a tedy i doplňku
stravy, byly propagovány a prezentovány osobami, které nejsou lékaři nebo osobami
vzdělanými v oblasti výţivy, a nesplňují přijatá vnitrostátní opatření.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
12. června 2012 zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, Allivictus, s.r.o. Podhradní
437, 552 03 Česká Skalice, IČ: 279 30 114, správní řízení z moci úřední, neboť
zadáním obchodního sdělení na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12.
listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na programu Prima televize (reprízovanou dle
přiloţeného seznamu) se dopustil moţného porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995
Sb., dle kterého musí být v reklamě uveden zřetelný text „doplněk stravy“, který však v
tomto obchodním sdělení zcela absentuje.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
12. června 2012 zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, Allivictus, s.r.o. Podhradní
437, 552 03 Česká Skalice, IČ: 279 30 114, správní řízení z moci úřední, neboť
zadáním obchodního sdělení na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12.
listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na programu Prima televize (reprízovanou dle
přiloţeného seznamu) se dopustil moţného porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním léčebných, či
preventivních účinků potravině, čehoţ se dopustil tím, ţe v reklamě uvedl tvrzení
„Allivictus tinktura z pravého českého česneku podporuje imunitní systém, řeší
nachlazení, chřipky a infekce."
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") ve smyslu ustanovení §
158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném
znění, podává trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný
čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to
odvysíláním obchodního sdělení Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011
od 2:33:26 hodin na programu Prima televize, které přisuzovalo léčebné účinky
přípravku, který je doplněk stravy.
6-2-0
49. 2012/185/RUD/SAT: SAT Plus, s.r.o.; FUN 1 - evropská tvorba v roce 2011
- Rada pro rozhlasové a televizní (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.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 12. června 2012 toto
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem
Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč ,neboť
bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k dotazu Rady, z jakého důvodu ve svém přípise
č.j. 684/2012 (k dotazu Rady na plnění povinností stanovených v §§ 42 - 47 zákona č.
231/2001 Sb.), doručeném Radě dne 16. ledna 2012, uvedl, ţe ve vysílání programu
FUN 1 v roce 2011 nebyla odvysílána ţádná evropská tvorba, resp. byla pouze 2%
vysílacího času vyhrazena vysílání českých děl, kdyţ z licenčních podmínek vyplývá, ţe
by ve vysílání měla česká (evropská) tvorba převaţovat. 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 2012185.
10-0-0
50. 2012/335/DRD/TVO: TV Osoblaha s.r.o.; INFOkanál TV Osoblaha/17.2.2012 a
20.2.2012/nedodání záznamu v odvysílané podobě (ppsx) - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV Osoblaha s.r.o.se sídlem Na
Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ: 25849875, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu správního
řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.
10-0-0
51. 2012/328/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/reportáţ Kontroverzní změny
v dopravě/19. března 2012/18:59

52. 2006/879/dzu/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Chyba v silničním
zákoně/12.8.200/19:30 - 50 000Kč
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 18/2011-87 ze
dne 30. 5. 2012, kterým bylo rozhodnuto o pokračování v řízení a zároveň o zamítnutí
kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2010, č.j. 8
ca 235/2009 , kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn.
2006/879/dzu/CET, č.j. hol/4291/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti poskytovat objektivní a
vyváţené informace, kterého se dopustila odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp.
reportáţe Chyba v silničním zákoně dne 12. srpna 2005 od 19:30 hodin na programu
Nova, jelikoţ reportáţ vycházela pouze z jednostranné kritiky řidičů tramvají, přičemţ

divákovi nebyla předmětná problematika dostatečně objasněna a divák si tak nemohl
svobodně vytvořit názor.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříţeneckého 1078/5, Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace, kterého
se měl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Chyba v silničním
zákoně dne 12. srpna 2005 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť nebyla naplněna
podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., se
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha, na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., neboť odvysílánímpořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Chyba v silničním
zákoně dne 12. srpna 2006 od 19.30 hod. na programu Nova, se dopustil porušení
povinnosti poskytovat objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů a oddělovat názory a hodnotící komentáře od informací
zpravodajského charakteru. Předmětná reportáţ byla postavena pouze na zavádějícím
závěru, ţe řidiči tramvají jezdí na červenou, za coţ nejsou dle reportáţe patřičně
sankcionováni, Eventuální polemika jestli skutečně jde o jízdu na červenou, nebo ne,
není z reportáţe zřejmá, jelikoţ dle příslušných ustanovení o pouţívání signalizačních
zařízení lze tuto skutečnost pouze dovodit v návaznosti na bezpečné zastavení
tramvaje. Divák, kterému není předmětná problematika dostatečně známa, je tak
konfrontován pouze s jednostranným a to kritickým postojem autorů reportáţe, ţe k
porušení silničního zákona skutečně došlo a nemůţe si vytvořit vlastní svobodný názor.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
53. 2010/133/had/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO/Mé druhé
já/27.11.2009/20:00 - 200 000Kč - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 143/2011 ze
dne 19. 4. 2012, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v
Praze č. j. 3 A 129/2010 ze dne 16. 2. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze
dne 27. 8. 2010, sp. zn. 2010/133/had/HBO, č. j. had/2837/2010, kterým byla uloţena
pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se provozovatel HBO Česká republika, spol. s r. o. dopustil odvysíláním pořadu
Mé druhé já dne 27. 11. 2009 od 20:00 hodin na programu HBO.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele HBO Česká republika, spol.
s r. o. IČ: 61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, na porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Mé druhé já
dne 27. listopadu 2009 od 20:00 hodin na programu HBO, způsobilého ohrozit
především psychický vývoj dětí a mladistvých, a to zejména realisticky a sugestivně
zpracovanou scénou brutálního násilí v parku, při němţ je k smrti ubit mladík. Sekvence

ztvárňuje nárazy zkrvavených obličejů na chodník a na zeď, agresoři kopou své oběti do
těla i do hlavy, jeden z nich si celou scénu nahrává. Svůj útok doprovázejí vulgarismy
jako: „No tak, úsměv, píčo!“ Tato scéna, která se následně ve filmu opakuje ve
flashbacku, a rovněţ i další scény znázorňující násilí, to vše je způsobilé dětské diváky
jednak děsit a traumatizovat a na straně druhé konzumace takových scén můţe u
některých dětí vyvolat neţádoucí sníţení prahu citlivosti k reálně páchanému násilí.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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.), vydala dne 12. června 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. IČ:
61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, správní řízení vedené pro moţné
porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Mé druhé já dne 27. listopadu 2009 od 20:00 hodin na programu HBO, jelikoţ
uplynula lhůta pro uloţení sankce dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., čímţ odpadl
důvod pro další vedení předmětného správního řízení.
10-0-0
54. 2008/1657/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York
(5)/6.11.2008/17:40 - 100 000 Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 8 As 78/2010 – 94,
kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 10 Ca 341/2009 – 41, a
rozhodnutí Rady mac/5996/09, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s r.o. uloţena
pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 6.
listopadu 2008 v čase 17:40 hodin na programu Nova, který obsahoval scény s
vyobrazením šokujících záběrů rozkládajících se lidských těl a realistické záběry pitev.
10-0-0
- 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
12. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o, IČ
458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 6. listopadu 2008 v čase 17:40
hodin na programu Nova, který obsahoval scény s vyobrazením šokujících záběrů
rozkládajících se lidských těl a realistické záběry pitev, z důvodu absence předchozího
typově shodného upozornění podle ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- 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 § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje: provozovatele
CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152
00 na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 6. listopadu 2008 v čase 17:40
hodin na programu Nova, který obsahoval scény s vyobrazením šokujících záběrů
rozkládajících se lidských těl a realistické záběry pitev - uškrcené mladé ţeny vylovené
z vody (sekvence od 07:18-07:50) a realistické sekvence pitev (sekvence od 09:52 -

10:04 a od 14:03-14:56) způsobilé děsit a traumatizovat dětského diváka, a tím ohrozit
zejména jeho psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
tohoto upozornění.
10-0-0
55. 2008/1656/mac/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York
(6)/7.11.2008/17:35 - 100 000 Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 8 As 73/2010 –
105, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 10 Ca 340/2009 – 39, a
rozhodnutí Rady mac/5995/09, jímţ byla provozovateli CET 21 spol. s r.o. uloţena
pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 7.
listopadu 2008 v čase 17:35 hodin na programu Nova, který obsahoval scény s
vyobrazením šokujících drastických záběrů mrtvol a částí lidských těl.
10-0-0
- 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
12. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o, IČ
458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 7. listopadu 2008 v čase 17:35
hodin na programu Nova, který obsahoval scény s vyobrazením šokujících drastických
záběrů mrtvol a částí lidských těl, z důvodu absence předchozího typově shodného
upozornění podle ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- 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 § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje: provozovatele
CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152
00 na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka New York dne 7. listopadu 2008 v čase 17:35
hodin na programu Nova, který obsahoval scény s vyobrazením šokujících drastických
záběrů mrtvol a částí lidských těl - amputovanou nohu na pitevním stole (v čase 07:0707:14), mrtvola muţe s amputovanou nohou (v čase 12:00- 12:44), způsobilé děsit a
traumatizovat dětského diváka, a tím ohrozit zejména jeho psychický vývoj. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
56. 2010/315/vav/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/leden 2010 - teleshopping v reklamním
bloku - 5 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2012,
sp.zn. 7 A 287/2011-41-43, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2011, č.j.
RUD/2292/2011, sp.zn. 2010/315/vav/STO, rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2011,
č.j. RUD/2295/2011, sp.zn. 2010/430/vav/STO a rozhodnutí Rady ze dne 28. června
2011, č.j. RUD/2296/2011, sp.zn. 2010/431/vav/STO, kterými byly provozovateli,
Stanice O, a.s., uloţeny pokuty ve výši 5 000 Kč, za porušení ustanovení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a to v prvním případě odvysíláním spotu
www.ockomobil.cz (mutace 65) dne 28. ledna 2010 ve 23:31:53 hodin a v dalších 12
reprízách, ve druhém případě odvysíláním spotu www.ockomobil.cz (mutace 66) dne 1.
února 2010 v 06:20:02 hodin a v dalších 81 reprízách a ve třetím případě odvysíláním

spotu www.ockomobil.cz (mutace 67) dne 1. února 2010 v 07:24:05 hodin a v dalších
81 reprízách, vše na programu O.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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.) vydala dne 12. června 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, ke
kterému mělo dojít odvysíláním spotu www.ockomobil.cz (mutace 65) dne 28. ledna
2010 ve 23:31:53 hodin na programu O a v dalších 12 reprízách do konce ledna 2010
na tomtéţ programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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.) vydala dne 12. června 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, ke
kterému mělo dojít odvysíláním spotu www.ockomobil.cz (mutace 66) dne 1. února
2010 v 06:20:02 hodin na programu O a v dalších 81 reprízách do konce února 2010 na
tomtéţ programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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.) vydala dne 12. června 2012 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném do 31. května 2010, ke
kterému mělo dojít odvysíláním spotu www.ockomobil.cz (mutace 67) dne 1. února
2010 v 07:24:05 hodin na programu O a v dalších 81 reprízách do konce února 2010 na
tomtéţ programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
10-0-0
57. 2010/1129/VAL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/w.ockomobil.cz/mut 94/1.5.2010/10:48:55
- teleshopping v reklamě - 5 000Kč - po rozsudku MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 7 A 282/2011 – 40-42,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady DRD/2123/2011, DRD/2124/2011,
DRD/2126/2011, RUD/2028/2011 a RUD/2038/2011, kterými byla provozovateli Stanice
O, a.s. uloţena pokuta ve výši vţdy 5 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu O
premiérově ve dnech 1. května 2010, 4. července 2010 a 8. července 2010 a v
následných reprízách odvysílal spoty www.ockomobil.cz (mutace 94, 95, 96, 97 a 98),
které byly nedostatečně rozeznatelným teleshoppingem, neboť byly označeny jako
reklama.

10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ 25609911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 94) s premiérou vysílání dne 1. května
2010 v čase 10:48:55 hodin na programu O a 63 reprízami na tomtéţ programu nebyl
jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ 25609911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 95) s premiérou vysílání dne 1. května
2010 v čase 11:50:43 hodin na programu O a 53 reprízami na tomtéţ programu nebyl
jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ 25609911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 96) s premiérou vysílání dne 1. května
2010 v čase 15:28:10 hodin na programu O a 87 reprízami na tomtéţ programu nebyl
jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ 25609911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 97) s premiérou vysílání dne 4.
července 2010 v čase 13:19:14 hodin na programu O a 70 reprízami na tomtéţ
programu nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
9-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 12. června
2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a.s., IČ 25609911, se
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít tím, ţe
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 98) s premiérou vysílání dne 8.
července 2010 v čase 10:21:58 hodin na programu O a 66 reprízami na tomtéţ
programu nebyl jako teleshopping rozeznatelný, jelikoţ byl označen jako „reklama“,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
10-0-0
58. 2010/1216/LOJ/TPM: TPMC s.r.o.; Still TV/Koktejly/24.7.2010/00:08:59/neplnění LP 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2012,
č.j. 7 A 279/2011, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 31.
května 2011, č.j. LOJ/1988/2011, jímţ byla provozovateli TPMC s. r. o. byla uloţena
sankce ve výši 50 000,- Kč pro porušení základní programové specifikace a dalších
programových licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe dne 5. července 2010
na programu STIL TV (v časech záznamu na smyčce 00:08:59, 00:11:23, 00:35:49,
00:39:11 a 00:42:41) odvysílal pořad Koktejly, který nemá charakter teleshoppingu, dále
tím, ţe dne 5. července 2010 na programu STIL TV odvysílal pořad Hurá na lyţe (v
čase záznamu na smyčce 00:14:47), který nemá charakter teleshoppingu, a dále tím, ţe
nedodrţel programové schéma programu STIL TV pro rok 2010 stanovené licenčními
podmínkami.
10-0-0
59.
2010/1218/LOJ/TPM:
TPMC
s.r.o.;
STIL
TV/teleshopping
Nabídka
ubytování/5.7.2010 - nerozeznatelný teleshopping - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2012,
č.j. 7 A 279/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 31.5.2011, č.j.
LOJ/1942/2011, jímţ byla provozovateli TPMC s. r. o. uloţena sankce ve výši 50.000,Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, ţe dne 5. července 2010 na programu STIL TV odvysílal teleshopping
„Nabídka ubytování“, který nebyl rozeznatelný jako teleshopping, protoţe nenaplňoval
definiční znaky teleshoppingu, který má být přímou nabídkou zboţí, a to včetně
nemovitého majetku, práv a závazků, nebo sluţeb, určenou veřejnosti a zařazenou do
rozhlasového nebo televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.
10-0-0
- Rada bere zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.
dubna 2012, č.j. 7 A 279/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne
31.5.2011, č.j. LOJ/1942/2011, jímţ byla provozovateli TPMC s. r. o. uloţena sankce ve
výši 50.000,- Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe dne 5. července 2010 na programu STIL TV odvysílal
teleshopping „Nabídka ubytování“, který nebyl rozeznatelný jako teleshopping, protoţe
nenaplňoval definiční znaky teleshoppingu, který má být přímou nabídkou zboţí, a to
včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo sluţeb, určenou veřejnosti a
zařazenou do rozhlasového nebo televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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.), vydala dne 22. března 2011 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
TPMC s.r.o., IČ 26341131, se sídlem Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň , správní řízení z
moci úřední vedené pro moţné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., v platném znění, kterého se mohl dopustit tím, ţe dne 5. července 2010
na programu STIL TV odvysílal teleshopping „Nabídka ubytování“, který nebyl
rozeznatelný jako teleshopping, protoţe nenaplňoval definiční znaky teleshoppingu,
který má být přímou nabídkou zboţí, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků,
nebo sluţeb, určenou veřejnosti a zařazenou do rozhlasového nebo televizního vysílání
za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím
odpadl důvod správního řízení.
10-0-0
60. 2007/380/had/MED: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.;
Preventan Akut/mut 2/; Preventan QUATRO; Preventan QUATRO junior - rozsudek MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 A 108/2010, ze dne
18. května 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 29. srpna 2007 sp. zn.
2007/380/had/MED, č. j. had/8962/07, jímţ byla uloţena pokuta společnosti MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. ve výši 200 000,- Kč, pro porušení § 5d
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění platném do 26. ledna
2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na doplněk stravy
PREVENTAN - mutace 2, jehoţ je účastník zpracovatelem, a které bylo vysíláno na
programech Prima televize a ČT 1 v průběhu ledna roku 2006.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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
platném do 26. 1. 2006 (dále jen „zákon č. 40/1995 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.), vydala dne 12. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS
AND CONSULTING, s. r. o., IČ: 266 99 249, se sídlem Praha 1, Prokopská 8/296,
vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na přípravek PREVENTANmutace 2, které bylo vysíláno na programech Prima televize a ČT 1 v průběhu ledna
roku 2006, neboť uplynula lhůta pro uloţení sankce dle § 8b odst. 3 zákona č. 40/1995
Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 A 279/2010, ze dne
18. května 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 29. srpna 2007 sp. zn.
2007/382/had/MED, č. j. had/8961/07, jímţ byla uloţena pokuta společnosti MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. ve výši 200 000,- Kč, pro porušení § 5d
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění platném do 26. ledna
2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na doplněk stravy
PREVENTAN Akut Quattro Junior, jehoţ je účastník zpracovatelem, a které bylo
vysíláno na programu Prima televize v průběhu ledna a března roku 2006 a na
programu ČT 1 v průběhu prosince roku 2005.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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
platném do 26. 1. 2006 (dále jen „zákon č. 40/1995 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.), vydala dne 12. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje

správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS
AND CONSULTING, s. r. o., IČ: 266 99 249, se sídlem Praha 1, Prokopská 8/296,
vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na přípravek PREVENTAN Akut
Quattro Junior, které bylo vysíláno na programu Prima televize v průběhu ledna a
března roku 2006 a na programu ČT 1 v průběhu prosince roku 2005, neboť uplynula
lhůta pro uloţení sankce dle § 8b odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.
10-0-0
- Rada se seznámila s rozsudkem rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 A
109/2010, ze dne 18. května 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 29.
srpna 2007 sp. zn. 2007/381/had/MED, č. j. had/8963/07, jímţ byla uloţena pokuta
společnosti MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. ve výši 200
000,- Kč, pro porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve
znění platném do 26. ledna 2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního
sdělení na doplněk stravy PREVENTAN Quattro mut 1, jehoţ je účastník
zpracovatelem, a které bylo vysíláno na programech Prima televize a ČT 1 v průběhu
září a října roku 2005 a ledna aţ března roku 2006.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 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
platném do 26. 1. 2006 (dále jen „zákon č. 40/1995 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.), vydala dne 12. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS
AND CONSULTING, s. r. o., IČ: 266 99 249, se sídlem Praha 1, Prokopská 8/296,
vedené pro moţné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na přípravek PREVENTAN
Quattro mut 1, které bylo vysíláno na programech Prima televize a ČT 1 v průběhu září
a října roku 2005 a ledna aţ března roku 2006, neboť uplynula lhůta pro uloţení sankce
dle § 8b odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.
10-0-0
61.
2008/1153/had/Zen:
Zentiva,
a.s.;
Ibalgin
400/gel,krém,tablety/mut
3/18.2.2008/07:38:39/Nova - nezřetelná výzva - 400 000Kč - rozhodnutí MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 40/2009 ze dne
25. 4. 2012, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 21.10.2008, sp.
zn.: 2008/1153/had/Zen, č.j.: had/330/09, jímţ byla uloţena společnosti Zentiva Group,
a.s. pokuta ve výši 400 000,- Kč za porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy na volně prodejný léčivý přípravek Ibalgin gel
krém 400 tablety (mutace 3), premiérově vysílané dne 18. února 2008 v 07:38:39 na
programu Nova.
10-0-0
62. 2012/191/RUD/Čes: Českomoravská televizní, s. r. o.; Vysočina TV/evropská tvorba
2011 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Českomoravská televizní, s.r.o., IČ:
26032660, se sídlem Kříţová 111/2, 586 01 Jihlava, zda společnost AMIGI consulting,
s.r.o., kterou provozovatel označil jako nezávislého výrobce, skutečně naplňuje definiční
znaky nezávislého výrobce dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0
63. 2012/114/had: Boiron - podnět Unicampus o. s.

- Rada se seznámila se sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci tvrzení
obsaţených v obchodním sdělení na přípravek OSCILLOCOCCINUM a charakteru
homeopatického přípravku OSCILLOCOCCINUM.
10-0-0
- Rada se seznámila se sdělením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci tvrzení
obsaţených v obchodním sdělení na přípravek OSCILLOCOCCINUM a charakteru
homeopatického přípravku OSCILLOCOCCINUM.
10-0-0
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti BOIRON CZ, s.r.o., IČ:
25636804, sídlem Praha 8, Pobřeţní 3/620, PSČ 186 00, dle § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve věci stíţnosti podané na obchodní sdělení
OSCILLOCOCCINUM.
10-0-0
64. 2012/305/had/Ome: Omega Altermed a.s.; XLS medical/zdravotnický prostředek sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv
- Rada se seznámila se sdělením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci odborného
posouzení charakteru přípravku XLS Medical.
10-0-0
65. 0966(2011): ATO; CET 21 spol. s r.o. - zaslání připomínek - Stanovisko Technické
komise ATO k návrhu prováděcí vyhlášky regulující hlasitost některých částí TV
vysílání a návrh CET 21 na úpravu předloţeného legislativního návrhu
- Rada se seznámila se Stanoviskem Technické komise ATO a CET 21 spol. s r.o. k
návrhu prováděcí vyhlášky regulující hlasitost některých částí televizního vysílání.
10-0-0
66. 0193(2012): Web Děti a média
- Rada se seznámila s informacemi k webu Děti a média.
10-0-0
67. 0073(2012): reklama zaměřená na děti - nezdravé potraviny
- Rada se seznámila s výsledky výzkumu „Nezdravé potraviny“, zpracovaného
agenturou Millward Brown Czech Republic.
10-0-0
68. 2012/425/dol/STF: Stýblo František; Ţádost o zápis nelineární sluţby PPNA.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Františka Stýbla/www.ppna.cz jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání do Evidence pod číslem 2012/425 a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu
do Evidence
10-0-0
69. 2012/442/dol/TEP: Televize Přerov s.r.o.; Ţádost o zápis nelineární sluţby
www.tvprerov.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Televize
Přerov, s. r. o./www.tvprerov.cz do Evidence pod číslem 2012/442 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
70. 0422(2012): Výstupy z monitorovacího sw - písmena G-H
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá

společnost Genius Media, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, PSČ 130 00, IČ
253 45 389, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese
http://globus.geniusmediatv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení výzvy
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá
společnost HC Sparta Praha a.s., se sídlem Za Elektrárnou 419, Praha 7, PSČ 170 00,
IČ 618 60 875, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese
www.hcsparta.cz/redsTV. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy
9-0-0
71. 2012/372/had/Top: Topfun Media, a.s.; kvoty
- Rada se seznámila s hlášením poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání, společnosti Topfun Media, a.s., IČ 28636589, se sídlem Ostrava, Daliborova
419/11, PSČ 70900 o plnění povinností týkajících se evropské tvorby za uplynulý
kalendářní rok 2011
9-0-0
72. 0404(2012): 36. zasedání EPRA ve dnech 28.-30.11.2012
- Rada pověřuje účastí na 36. zasedání EPRA v Izraeli: Šenkýř, Rozehnal, Bouška
10-0-0
73. 0459(2012): Rozšíření pracovní skupiny na CM
- Rada schvaluje rozšíření pracovní skupiny na komunitní média o zástupce Českého
rozhlasu, pana René Zavorala.
10-0-0
74. 0467(2012): Ţádost ASNEP o stanovisko k dohodě s ČT
- Rada se seznámila s obsahem dohody mezi ASNEP a Českou televizí, jejímţ cílem je
změna mediální legislativy v oblasti zpřístupňování vysílání sluchově postiţeným
divákům, a konstatuje, ţe danou oblast upravuje platné ustanovení § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb.
10-0-0

Ověřovatel:
P. Bartoš

