Zápis z 19. zasedání, konaného dne 15. 10. 2013
Přítomni: Kalistová, Foltán, Jehlička, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Krejčí,
Bouška, Bezouška, Kostrhun, Matulka
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 19. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
11-0-0
Biopron
Laktobacílky/Valosun;IS
Barrandov-zpracovatel
a
zadavatel
-

2.
2013/752/had/IS
:
Produkce/16.3.2013/06:56:28/Televize
DOKAZOVÁNÍ 13:30
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/752/had/IS, vedeným se zpracovatelem
obchodního sdělení IS Produkce s.r.o. IČ: 283 15 707, sídlem: SNP 1191, Otrokovice,
provedla důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Biopron laktobacílky, které
bylo odvysíláno v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu Televize
Barrandov.
12-0-0
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/414/had/VAL, vedeným se zadavatelem
obchodního sdělení VALOSUN a.s., IČ: 253 41 090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621
00, provedla důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Biopron laktobacílky, které
bylo odvysíláno v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu Televize
Barrandov.
11-0-0
3.
2013/691/had/PRP:
Prime
Time
Production
s.r.o.;
Harmonizační
kůra/18.4.2013/17:33:55- DOKAZOVÁNÍ - 15. 10. 2013 -13:35 hodin
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/691/had/PRP, vedeným se zadavatelem
obchodního sdělení Prime Time Production s.r.o., IČ: 27974821, sídlem Krakovská
583/9, Praha 1, PSČ 110 00, provedla důkaz zhlédnutím reklamy ve dvou mutacích v
rámci teleshoppingu odvysílaného dne 18. dubna 2013 od 16:22:13 hodin (první mutace
- harmonizační kůra cholesterol) a od 17:33:55 hodin (druhá mutace - harmonizační
kůra čistící) na programu TV Plzeňská 1.
12-0-0
4. 2013/772/had/Pri: Prime Time Production s.r.o.; Wobenzym/1.6.2013/10:00:28/TV
Pohoda/sponzorský vzkaz-dokazování - 15. 10. 2013 -13:35 hodin
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/772/had/Pri provedla důkaz zhlédnutím
záznamu označení sponzora Wobenzym, vysílaného dne 1. června 2013 od 10:00:28
hod. na programu TV Pohoda.
12-0-0
5.
2013/718/had/TER:
TEREZIA
COMPANY
s.r.o.;
Rakytníkový
olej/28.5.2013/12:55:53/TV ŠLÁGR/TELESHOPPING - LÉČEBNÉ ÚČINKY- dokazování
13:45 hodin
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/718/had/TER, vedeným se zadavatelem
obchodního sdělení TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ 140 00, provedla důkaz zhlédnutím

reklamy/teleshoppingu propagující produkt rakytníkový olej, odvysílané dne 28. května
2013 od 12:55:53 hodin na programu TV Šlágr.
12-0-0
6. 0814(2013): THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka; Analýza
záznamu vysílání programu DISNEY CHANNEL ze dne 1. 7. 2013 v čase od 8:00 - 20:00
hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY
CHANNEL provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační
složka, ze dne 1. července 2013 v čase od 08:00 do 20:00 hodin.
11-0-0
7. 0813(2013): Chello Central Europe s.r.o.; Analýza záznamu vysílání programu
Minimax ze dne 29. 6. 2013 v čase od 8:00 - 20.00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Minimax
provozovatele Chello Central Europe s. r. o. ze dne 29. června 2013 od 8:00 do 20:00
hodin.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Chello Central Europe s. r.
o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel je povinen
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání. Tato skutečnost není uvedena na webových stránkách provozovatele ani ve
vysílání programu Minimax. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení
upozornění.
12-0-0
8. 0815(2013): Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza záznamu vysílání
programu CS Mini ze dne 30. 06. 2013 v čase od 8:00 - 12:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu CS mini
provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 271 68 425 se sídlem
Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 198 00, ze dne 30. června 2013 v čase od 08:00 do
12:00 hodin.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 271 68 425 se
sídlem Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 198 00, o podání vysvětlení k obchodnímu
sdělení „Čteme s Librexem“, odvysílanému na programu CS mini dne 30. června 2013 v
čase od 08:02 hod., které bylo označeno jako „Komerční prezentace“, resp. o přesnou
specifikaci toho, o jakou formu obchodního sdělení se jedná. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 15 dnů ode dne doručení výzvy.
12-0-0
9. 0812(2013): Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza záznamu vysílání
programu CS Film ze dne 30. 6. 2013 v čase 12:00 - 20:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu CS Film
provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 271 68 425 se sídlem

Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 198 00, ze dne 30. června 2013 v čase od 12:00 do
20:00 hodin.
12-0-0
10. 0822(2013): HBO Europe s.r.o.; Analýza záznamu programu HBO Comedy (Polsko)
ze dne 27. srpna 2013 od 18:55 do 21:35 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu HBO Comedy
(Polsko) ze dne 27. srpna 2013 od 18:55 do 21:35 hodin, a zadává překlad pořadu
12-0-0
11. 0823(2013): MTV NETWORKS s.r.o.; Analýza záznamu programu Comedy Central
Polska ze dne 27. srpna 2013 od 16:30 do 20:30 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, se sídlem Na strži 1702/65, 14000 Praha, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel vysílání povinen uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické
kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů
ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Provozovatel na výzvu
Rady k zapůjčení záznamů programu Comedy Central Polska ze dne 27. srpna 2013 od
16:30 do 20:30 hodin zapůjčil záznamy pořadů ze dne 27. srpna 2013 od 14:30 do
18:30 hodin.
12-0-0
12. 0811(2013): NOVA/Odložené případy (13)/17.9.2013/13:25 + repríza Nova
Cinema/18.9.2013/11:55 - kontrola DaTel
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Odložené případy (13), odvysílaného dne 17.
září 2013 od 13.25 hodin na programu NOVA a dne 18. září 2013 od 11.55 hodin na
programu Nova Cinema.
12-0-0
13. 0816(2013): LONDA spol. s r. o.; Rádio Impuls - analýza pořadu "Téma dne"
vysílaného 19.9.2013
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele LONDA, spol. s r.o.,
IČ 49241931, sídlem Křemencova 175/4, Praha 1, 110 00, o podání vysvětlení, na
základě jakého klíče byly vybírány příspěvky posluchačů, zařazené do vysílání
programu RÁDIO IMPULS v rámci bloku „Téma dne“ dne 19. září 2013 (5.00 – 10.00
hod.). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení.
9-2-0
Rozdílné stanovisko Kateřiny Kalistové k bodu č. 13 (LONDA spol. s r. o.; Rádio Impuls
- analýza pořadu "Téma dne" vysílaného 19.9.2013)
Rada nerozhodla správně, když pouze požádala provozovatele o podání vysvětlení ve
věci pořadu „Téma dne“odvysílaného dne 19. 9. 2013 na programu RÁDIO IMPULS,
jehož námětem byly „přibývající protiromské pochody či protiromské nálady v ČR“.
Podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání nemohou
provozovatelé zařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní
předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin. To se ale stalo
v tomto případě a provozovatel tak měl být na porušení zákona upozorněn. Mediální

obsahy nereflektovanou podporou existujících stereotypů posilují pocit platnosti těchto
stereotypů. V případě, kdy se stereotypní vnímání týká sociokulturních či etnických
menšin, stává se základem paušálního hodnocení či diskrimance příslušníků těchto
skupin bez ohledu na jejich skutečné individuální kvality, v čemž lze shledat vysokou
společenskou nebezpečnost. Provozovatel měl k tomuto tématu přistoupit obezřetně
tím spíše, že se nejednalo o přímé vstupy diváků do vysílání a mohl tedy uplatnit svojí
redakční kontrolu.
14. 0790(2013): Analýza obchodních sdělení - červenec 2013
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2013.
12-0-0
15. 0797(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání 19/15 (29 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 23. září do 6. října 2013: CET
21 spol. s r.o. / Nova Cinema – upoutávka na pořad Perníkový táta IV, 27. 9 2013 v
16:00; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – hlasitost reklamních bloků ve filmu Pod Jezevčí
skálou, 6. 10. 2013 v 17.55; CET 21 spol. s r.o. / NOVA - hlasitost reklamních bloků ve
filmu Vrah skrývá tvář, 5. 10. 2013 v 12. 10; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family reportáže týkající se zásahu policie v budově sídla vydavatelství Mladá fronta v pořadu
Zprávy FTV Prima, 13. 9. 2013, 14. 9.2013, 16. 9. 2013 a 18. 9. 2013 od 18.55; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT24 – reportáž Pochody a demonstrace v 6 městech České republiky v
pořadu Události v 18.00 24. 8. 2013; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – reportáž Agresivní
žena z metra se stala hvězdou internetu v pořadu Televizní noviny, 17. 9. 2013 v 19.30;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž Spor o restituční miliardy v pořadu Události, 19. 9.
2013 19.00; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - hlasitost reklamních
bloků ve filmu Perry Mason, 22. 9. 2013 v 15.10; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reklamní
spoty, 23. 9. 2013 18.55–19.05; ČESKÁ TELEVIZE / ČT :) – nespecifikovaný úsek;
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – reklamní spot GE Money
Bank Úsporná hypotéka; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program reklamní spot Always Ultra; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family – VIP zprávy, 24. 9.
2013 v 19.40; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – reklamní spot
Equa Bank; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – reklamní spot
Magnesia; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – reportáž Na vaší straně v pořadu televizní
noviny, 19. 9. 2013 v 19.30; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – reportáž Silnice spojující
Česko a Slovensko zatím nebude v pořadu Televizní noviny, 25. 9. 2013 v 19.30; CET
21 spol. s r.o. / NOVA – reportáž Zima se blíží a pneuservisy se plní v pořadu Televizní
noviny, 26. 9. 2013 v 19.30; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž Prezidentův plán pro
Paskov v pořadu Události, 24. 9. 2013 v 19.00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 –
Předvolební debata z Karlovarského kraje, 25. 9. 2013 v 20.00; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 - Jak na Internet. Internetové seznamky, 30. 9. 2013 v 20.00; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT :) – pořad Děsivé dějiny, 29. 9. 2013 v 15.30; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family reportáž o DJ Carlu Coxovi v pořadu VIP zprávy, 29. 9. 2013 v 19.40; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – pořad Sanitka II, 13. 9. 2013 v 20.00, 20. 9. 2013 v 20.00 a 27. 9.
2013 v 20.00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – reportáž Uhlí a byty v pořadu 168 hodin, 29.
9. 2013 v 21.20; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad Máte slovo, 3. 10. 2013 v 21.10;
FTV Prima, spol. s r.o. / Nespecifikovaný program – upoutávka na pořad Česko
Slovensko má talent; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - hlasitost reklamních bloků
ve filmu Fantastická 4, 6. 10. 2013 v 20.00; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima family –
hlasitost reklamních bloků ve filmu Casino Royale, 5. 10. 2013 v 21.10; Otevřený dopis
generálnímu řediteli České televize; Stížnost na EZO.TV; Upozornění na přípravu
reklamního spotu s A. Babišem.
12-0-0

- 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
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním programové upoutávky na pořad
Perníkový táta IV dne 27. září 2013 v čase 16.00.55 hodin na programu Nova Cinema
se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedená upoutávka, která byla vysílána v úseku od 6:00
hodin do 22:00 hodin a která byla zařazena do dětského pořadu, obsahovala scény,
které vyvolávají u dětského diváka pocity děsu a strachu a které svým obsahem mohou
u dětí vyvolat psychický otřes. Závadný charakter měla sekvence scén, v níž je brutálně
podřezáno hrdlo neozbrojené a nebránící se oběti před zraky vyděšených přihlížejících
(00.00.10–00.00.15 od začátku upoutávky). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
12-0-0
- 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, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
televizního vysílání CET 21 spol. s r.o., sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00
Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v
souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne 6. října
2013 v úseku 18:19:51–18:24:48 hodin odvysílal na programu NOVA blok reklam,
jejichž hladina hlasitosti byla na úrovni –26.1 LUFS, v úseku 18:54:30–18:59:36 na
úrovni –26.0 LUFS. Hlasitost uvedených reklamních bloků tak nebyla normována na
hodnotu –23 LUFS včetně tolerance +/-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele televizního vysílání CET 21 spol. s r.o., sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/–1 LU, neboť dne
5. října 2013 v úseku 13:04:35–13:09:32 hodin odvysílal na programu NOVA blok
reklam, jejichž hladina hlasitosti byla na úrovni –26.0 LUFS, 13:38:34–13:43:21 na
úrovni –25.9 LUFS. Hlasitost uvedených reklamních bloků tak nebyla normována na
hodnotu –23 LUFS včetně tolerance +/-1 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu a na základě jakých informací uvádí v reportáži Policejní
razie ve vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, vysílané dne 13. 9. 2013 v pořadu
Zprávy FTV Prima od 18.55 hod., že zásah protikorupční policie probíhal v budově sídla
vydavatelství Mladá fronta v Modřanech, pokud dle následného vyjádření mluvčí
vydavatelství žádný policejní zásah v této budově neprobíhal.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním
pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže Velká policejní razie v sídle
vydavatelství Mladá fronta, dne 16. září 2013 od 18.55 hodin na programu Prima family,
neboť redaktor v této reportáži vyvozuje vlastní závěry, tedy že policejní zásah ze dne
13. 9. 2013 souvisel s činností nebo osobami z vydavatelství Mladá fronta, a to na
základě nepotvrzených anonymních výpovědí a domněnek. Svá tvrzení dokládá
spekulacemi anonymních osob. Provozovatel se tak odchýlil od zásad objektivity a
vyváženosti.
10-1-0

16. 2013/781/DRD/OKV: Obec Kamýk nad Vltavou; Informační TV obce Kamýk nad
Vltavou/neoznámení Radě zahájení vysílání programu a sítě elektronických
komunikací - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne
15. října 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Obec Kamýk nad
Vltavou, IČ: 00242411, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou, správní
řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
v průběhu správního řízení došlo ze strany provozovatele vysílání k oznámení o
zahájení vysílání programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou dne 16. února
2013, čímž došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tím odpadl důvod správního řízení.
12-0-0
17. 2013/274/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4/Sněžní hrdinové/oznámení o
sponzorování RWE - 14.12.2012 od 12:34:00 hod., Allianz - 14.12.2012 od 21:29:27
hod.,Orea hotels - 14.12.2012 od 8:30:39 hod.- oznámení o sponzorování programu v
upoutávkách na pořad
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
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 15. října 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, 147 00 Praha 4, správní řízení vedené pro možné
porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním oznámení

o sponzorování programu RWE s premiérou dne 14. prosince 2012 od 12:34:00 hodin,
Allianz s premiérou 14. prosince od 21:29:27 hodin a Orea hotels s premiérou 14.
prosince 2012 od 8:30:39 hodin v rámci upoutávek na pořad „Sněžní hrdinové. S ČT
sport na vrchol 3“ na programu ČT sport, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním oznámení o
sponzorování programu RWE s premiérou dne 14. prosince 2012 od 12:34:00 hodin,
Allianz s premiérou 14. prosince od 21:29:27 hodin a Orea hotels s premiérou 14.
prosince 2012 od 8:30:39 hodin v rámci upoutávek na pořad „Sněžní hrdinové. S ČT
sport na vrchol 3“ na programu ČT sport se dopustil porušení zákazu vysílat oznámení
o sponzorování programu v upoutávkách na pořad. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
19. 2013/297/DRD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Autosalon/23. února
2013/8:45 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřead
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
15. října 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení
vedené pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se provozovatel dopustil tím, že dne 23. února 2013 od 8:45 hodin odvysílal na
programu Prima family pořad Autosalon, v jehož rámci byla v čase 9:02 hodin zařazena
reportáž „Jak ušetřit na servisu“, z důvodu absence předchozho typově shodného
upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřead
podle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání FTV Prima,
spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, na
porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 23. února 2013 od 8:45 hodin odvysílal na programu Prima family pořad Autosalon
označený symbolem upozorňujícím na umístění produktu, v jehož rámci byla v čase
9:02 hodin zařazena reportáž „Jak ušetřit na servisu“ s umístěným produktem služeb
autorizovaných servisů Škoda. Na dvou modelových příkladech byla specifikována
konkrétní služba, přičemž reportáž obsahovala cenu a pravidla, v jakých případech lze
tuto službu využít, to vše v jednoznačně reklamním obrazovém a rétorickém kontextu,
za použití loga Škoda, přičemž služba byla doporučována a vychvalována na úkor
služeb konkurenčních. Umístěný produkt byl tímto prezentován v rozporu s § 53a odst.
2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož pořad obsahující umístěný produkt přímo
nabádal k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním
tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a současně nepatřičně

zdůrazňoval umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
12-0-0
20. 0198(2012): Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žaloby proti nečinnosti
Rady
- Radě pro rozhlasové a televizní vysílání bylo dne 30. 9. 2013 doručeno usnesení
Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta žaloba občanského sdružení
Unicampus o. s. proti nečinnosti Rady ve věci podání ze dne 20. 1. 2012. Toto podání
žalobce označil jako návrh na zahájení řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci vydání nařízení, aby se
společnost BOIRON CZ, s. r. o., se sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8, zdržela dalšího
protiprávního jednání vůči spotřebiteli v audiovizuálních reklamních materiálech
týkajících se homeopatického léčivého přípravku OSCILLOCOCCINUM.
12-0-0
21. 0840(2013): Unicampus; Usnesení Městského soudu ve věci přezkumu rozhodnutí
Rady
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta
žaloba občanského sdružení Unicampus, o. s., ve věci rozhodnutí Rady ze dne
30.10.2012, sp. zn./Ident.: 2012/268/had/Alt, č.j. had/4032/2012 a ze dne 31.10.2012,
sp. zn. /Ident.: 2012/134/had/WAL, č.j. had/3970/2012.
12-0-0
22. 0739(2013): Stanice O, a.s.; Óčko/obchodní sdělení Universal Music Group - Martin
Harich/16.5.2013/9:46:14 hod. - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ
26509911, sídlem Vrchlického 29/439, 150 00 Praha 5, k charakteru nabídky Universal
Music group – Martin Harich, odvysílané dne 16. května 2013 od 9:46:14 hodin na
programu Óčko.
12-0-0
23. 2013/99/RUD/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/5.1.2013/od 23:42 hod./Sexy
šance, Stanice O/Music Game/5.1.2013/od 02:00 hod.
- Rada se seznámila s vyrozuměním Policie ČR, že ve věci pořadu Sexy šance
odvysílaného dne 5. ledna 2013 od 23:42 hod. na programu Pětka, jehož
provozovatelem byla společnost Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem
Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4, a ve věci pořadu Music Game odvysílaného dne 5.
ledna 2013 od 02:00 hod. na programu Óčko, jehož provozovatelem je společnost
Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, se nejedná o
přestupek ani o trestný čin, nýbrž o občanskoprávní spor.
12-0-0
24. 0808(2013): JUDr. Josef Kunášek - žádost o odstranění rozsudku z webových
stránek Rady
- Rada se seznámila s žádostí JUDr. Josefa Kunáška o odstranění rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2009 sp. zn. 8 Ca 96/2000-30, vztahujícímu
se ke správnímu řízení vedenému pod sp. zn. 2008/324/bur/ČTV.
12-0-0
25. 0458(2013): APKURS-sdělení ve věci reklamy na společnosti Pokerstars.net
- Rada se seznámila se sdělením Asociace provozovatelů kurzových sázek ve věci
šíření reklamy na poskytovale herního portálu Pokerstars.net a ukládá Úřadu
vypracovat odpověď ve smyslu rozpravy.
12-0-0
27. 0586(2013): Seznam.cz, a.s.; Peklo na talíři/skrytá reklama

- Rada se seznámila s reakcí na uložené upozornění na možné porušení zákona
poskytovatele služby Stream.cz, společnosti Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, se sídlem
v Praze, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00
12-0-0
28. 0798(2013): Různí provozovatelé; Weby provozovatelů televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů z pohledu zákona o AVMSnV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ
29045029, se sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha, o podání vysvětlení, zda má
rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání na internetových stránkách
umístěných na adrese http://harmonietv.eu či zda mohou do zde umístěného katalogu
pořadů nahrávat audiovizuální materiál i sami uživatelé. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost FIBERA s.r.o., IČ 28509463, se sídlem
Frýdecká 201/0, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese
http://ifktv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939, se
sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání,
umístěné na internetové adrese http://televize.tvslovacko.cz. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ
28109503, se sídlem sídliště Vajgar 532, 37701 Jindřichův Hradec, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání, umístěné na internetové adrese http://www.jhtv.cz. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Kadlec Aleš, sídlem Nová 1057, 664 34 Kuřim,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese http://tvkotva-kurim.cz.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Kalista Pavel, IČ 64181871 sídlem Radinovy
39, 339 01 Klatovy, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese
http://www.filmpro.cz/filmpro/zpravodajstvi.asp.Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Kulturní a společenské středisko Chodov,
s.r.o., IČ 26318491 sídlem náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese http://tv.kasschodov.cz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885
sídlem nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://televizeotrokovice.webnode.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ
25859838, sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání,
umístěné na internetové adrese http://www.polar.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Popelka Jan, IČ 13715569, se sídlem Sloup v
Moravském Krasu 26, PSČ 67913, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://www.blansko.cz/media/televize-blansko. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní
1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na

internetové adrese http://www.televizevysocina.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Smejkal Miroslav, IČ 74335782, se sídlem
Trávnická 555, 685 01 Bučovice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese
http://www.tvms.cz/bucovickyregion.html. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20
dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357,
se sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://www.tv.strakonice.eu. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357,
se sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://www.youtube.com/STTVcz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Středa Jiří VIDEO - JS, IČ 10518266, se
sídlem Seifertova 899, 542 32 Úpice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://www.televize-js.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 25918133, se
sídlem B. Kobzinové 2020, 58001 Havlíčkův Brod 1, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání,
umístěné na internetové adrese http://www.hbin.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Uher Petr, IČ 67549799, se sídlem J. Palacha

2522/34, 69002 Břeclav 2, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese
http://www.tvfenix.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ
27985563, se sídlem Dobrovského 180/15, 353 01 Mariánské Lázně, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání, umístěné na internetové adrese http://www.zktv.cz. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
29. 0829(2013): InFin, s.r.o. / Radio HEY! – České Budějovice - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů -ukončení vysílání na vlastní žádost
- Rada bere na vědomí, že provozovateli InFin, s.r.o., IČ: 256 37 096, se sídlem
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zanikla dne 18. září 2013 dle § 24 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 18. září 2013, č.j. 9475, licence
sp. zn.: 2011/1053/zab, ze dne 19. března 2013, k provozování rozhlasového vysílání
programu Radio HEY! – České Budějovice se souborem technických parametrů České
Budějovice 106,8 MHz / 100 W; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb.
9-0-0
30. 0830(2013): InFin, s.r.o. / Rádio Hey Západ - rozhlasové vysílání prostřednictvím
vysílačů - ukončení vysílání na vlastní žádost
- Rada bere na vědomí, že provozovateli InFin, s.r.o., IČ: 256 37 096, se sídlem
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zanikla dne 18. září 2013 dle § 24 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 18. září 2013, č.j. 9474, licence
sp. zn.: 2011/1054/zab, ze dne 8. ledna 2013, k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Hey Západ se souborem technických parametrů Plzeň – Doubravka
94,9 MHz / 100 W; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb.
12-0-0
31. 2013/832/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
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 žádostí do 29 listopadu 2013
12-0-0
32. 2013/834/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň – Doubravka 94,9
MHz / 100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. prosince 2013
10-0-0
33. 2013/349/zab/AZ : AZ Rádio, s.r.o. / MAGIC BRNO - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic stanoviště kmitočtu Brno 99,0
MHz / 1 kW - zastavení řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o

změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb), vydává toto usnesení: Správní
řízení ve věci žádosti společnosti AZ Rádio, s.r.o. IČ: 25325418, se sídlem Praha 1,
Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00 o změnu souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání programu MAGIC BRNO (licence č.j. Ru/116/04) spočívající ve změně
souřadnic kmitočtu Brno 99,0 MHz / 1 kW ze stávajících WGS 84 (LON, LAT) 16E3438,
49N1326 na WGS 84 (LON, LAT) 16E4024, 49N1318, se zastavuje podle § 66 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., neboť žadatel vzal svou žádost zpět
12-0-0
34. 2013/744/FOL/Age: Agentura TRS spol. s r.o.; žádost o udělení předchozího
souhlasu s převodem obchodního podílu-Program RADIO 1_k rozhodnutí
- Rada uděluje provozovateli Agentura TRS spol. s r. o., IČ: 002 20 493, se sídlem
Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO 1
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj.
Ru/112/01/1427 ze dne 22. května 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu dosavadního společníka
Lenky Wienerové, rodné číslo 645618/0775, bytem Praha 2 - Vinohrady, Francouzská
80/6, PSČ 120 00, ve společnosti provozovatele na společnost RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o., IČ 291 31 901, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí
1079/3a, PSČ 110 00, a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv,
vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, změnou seznamu společníků
a společenské smlouvy
12-0-0
35. 2013/544/bar/FRA: FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. / Hitrádio Vysočina 94.3 FM; žádost
o udělení transformační licence
- Rada uděluje společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. se sídlem Jiráskova 78/1424,
586 01 Jihlava, identifikační číslo 26220407, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Vysočina
94.3 FM na kmitočtu 94,3 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště
Jihlava, kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Třebíč a
kmitočtu 91,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí
na dobu do 10. října 2025
12-0-0
36. 0848(2013): BBC Radiocom (Praha) s.r.o. / BBC, 11.9. 2013. 08:00- 11:00, 13:0016:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. programu
BBC ze středy 11. 9. 2013 od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Dlouhá
16/705, 110 00 Praha - Staré Město, identifikační číslo 25616803, správní řízení z moci
úřední pro možné neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že dne
11. 9. 2013 v čase od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hodin zařazoval hudbu do
vysílání programu BBC
12-0-0
37. 0833(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s analýzou pořadu „Jak to vidí“ s komentátorem Ivanem
Hoffmanem, který byl odvysílán dne 9. září 2013 v 08:30 hodin na programu Český
rozhlas Dvojka a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb. (1); Rada se seznámila s podnětem (č.j. 9798/2013) posluchače ohledně údajného

nevyužívání kmitočtu Most 95,8 MHz / 0,5 kW provozovatelem MEDIA BOHEMIA, a.s.
(program Hitrádio FM Most) a vyžádá od provozovatele záznamy vysílání ze dnů 18. a
28. září 2013 (2); Rada se seznámila s analýzou pořadů „Dámský klub“, které byly
odvysílány dne 4. a 5. září 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1
a shledala, že odvysíláním pořadů nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. (3)
11-0-0
- Rada se seznámila se znaleckým posudkem (č.j. 9530/2013) Doc. PhDr. Pavla
Prunnera, CSc. na pořad „Sexuální turista Franta Šulek“, který byl odvysílán dne 18.
června 2013 od 7:30 hodin na programu Fajn radio.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), upozorňuje provozovatele rozhlasového
vysílání, MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2,
PSČ 120 00 na porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. g) zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 18. června
2013 odvysílal v čase od 7:30 hodin na programu Fajn radio pořad „Sexuální turista
Franta Šulek“. Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež lze
spatřovat v celkovém obsahovém zaměření pořadu, neboť používaná terminologie a
forma prezentace informací se sexuální tématikou naprosto neodpovídá specifickým
požadavků na způsob sdělování takto laděných informací kategorii dětí či kategorii
dospívající mládeže. Na základě provedeného odborného rozboru lze konstatovat, že
veškeré v předmětném pořadu vyslovované komentáře mající sexuální podtext svým
sdělovaným obsahem a prezentovanou formou narušují a svým způsobem tak i
částečně ohrožují psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých (jejich vývojový
potenciál). Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
38. 0846(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 2. října
2013, ČESKÝ ROZHLAS (program ČRo Radiožurnál; 94,6 MHz Praha) dne 2. října
2013, ČESKÝ ROZHLAS (ČRo Dvojka; 91,2 MHz Praha) dne 2. října 2013, InFin, s.r.o.
(program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne 2. října 2013, LONDA
spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 2. října 2013, EVROPA 2, spol. s r.o.
(program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 2. října 2013 a Radio Investments s.r.o.
(program Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 2. října 2013
12-0-0
39. 0849(2013): LONDA spol. s r. o./FREKVENCE 1/12.9.2013/15:17:26/ASKO
nábytek/klamavá reklama
- Rada se seznámila se stížností na údajně klamavou reklamu společnosti ASKO
nábytek, která byla odvysílána dne 12. září 2013 v 15:17:26 hodin na programu RÁDIO
IMPULS (frekvence 102,9 MHz/České Budějovice)
12-0-0
- Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41
931, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Křemencova 4, PSČ 110 00, informace o
zadavateli reklamy Asko nábytek „neplatíte DPH sleva 21% + 5% extra sleva", která
byla odvysílána dne 12. září 2013 v 15:17:26 hodin na programu RÁDIO IMPULS
(frekvence 102,9 MHz/České Budějovice)
12-0-0

40. 2013/698/STR/Fre: Frekvence 1, a.s.; Dámský klub_26.6.2013_vyjádření
provozovatele
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 9633/2013) provozovatele Frekvence 1, a.s. ve
správním řízení vedeném pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 26. června 2013 odvysílal v čase
od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“.
12-0-0
41. 2011/1112/zab/JUK: JUKE BOX, spol. s r. o. / RADIO ČAS-FM; žádost o přidělení
kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské
Meziříčí-Štěpánov – informace o rozsudku Městského soudu v Praze
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A 43/201357 ze dne 27. 6. 2013, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1112/zab/JUK
ze dne 5. 2. 2013, kterým Rada udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RADIO ČAS-FM prostřednictvím pozemních vysílačů spočívající ve změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu 87,9
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí-Štěpánov
12-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A
43/2013-57 ze dne 27. 6. 2013
12-0-0
42. 2012/893/bar/ČRo: Český rozhlas / ČRo 1 Radiožurnál; uložení pořádkové pokuty –
informace o rozsudku Městského soudu v Praze
- Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A 60/201335 ze dne 30. 8. 2013, jímž byla Českému rozhlasu uložena pořádková pokuta ve výši 5
000,– Kč za nevyhovění výzvě Rady k podání vysvětlení čj. bar/745/2013 ze dne 5.
února 2013
12-0-0
- Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3A
60/2013-35 ze dne 30. 8. 2013
11-1-0
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavuje řízení o
uložení pořádkové pokuty Českému rozhlasu za nevyhovění výzvě Rady k podání
vysvětlení čj. bar/745/2013 ze dne 5. února 2013, která byla Českému rozhlasu
doručena dne 22. února 2013
12-0-0
- Rada podle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu zahajuje s provozovatelem Český
rozhlas se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-Vinohrady, identifikační číslo
45245053, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že do pořadů Volební speciál Martina
Veselovského, vysílaných ve dnech 28. srpna 2012 od 17.06 hodin na programu Český
rozhlas 1 Radiožurnál, 30. srpna 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1
Radiožurnál, 4. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 6.
září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 11. září 2012 od
17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 13. září 2012 od 17.06 hodin na
programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 18. září 2012 od 17.06 hodin na programu
Český rozhlas 1 Radiožurnál, 20. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas
1 Radiožurnál, 25. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál,
27. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 2. října 2012
od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, 4. října 2012 od 17.06 hodin
na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál a 8. října 2012 od 17.06 hodin na programu

Český rozhlas 1 Radiožurnál, vybíral hosty na základě volebních modelů výrazně se
odlišujících od reálného postavení politických stran v jednotlivých krajích dokázaného
výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
10-0-0
43. 0066(2013): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k využívání
rádiového kmitočtu pro experimentální účely
12-0-0
44. 0810(2013): DIRECT FILM s.r.o./Kuřimské televizní noviny - ukončení vysílání dle §
24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. ke dni 31. srpna 2013
- Rada bere na vědomí, že provozovateli DIRECT FILM s.r.o., IČ 47911409, sídlo:
Brno, Kounicova 22, PSČ 602 02, zanikla ke dni 31. srpna 2013, dle § 24 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené dne 27. září 2013, č.j. 9714,
licence sp. zn. 2006/68/sve/DIF ze dne 21. března 2006 k provozování televizního
vysílání programu Kuřimské televizní noviny prostřednictvím kabelových systémů; o této
skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004
Sb.
11-0-0
45. 2013/819/zem/STA: STAR - MONT Pardubice, s. r. o.; převzaté rozhlasové a
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zrušení registrace v
rozsahu k.ú. Prachovice
- Rada zrušuje, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
provozovateli převzatého vysílání, společnosti STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259
19 407, se sídlem Pardubice - Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, registraci č.j.
Rg/73/99 ze dne 15. července 1999, v rozsahu kabelových systémů v k.ú. 732800 –
Prachovice okres Chrudim, na jeho žádost ke dni 31. října 2013, dle podání č.j. 9802
doručeného dne 1. října 2013.
9-0-0
46. 0807(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání - oznámení změny programové
nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, sídlo:
Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů, sp.zn. 2008/1358/sve/GRA ze dne 16. prosince
2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT sport HD, ČT :D, ČT Art, Active TV, Óčko Expres,
Óčko Gold, GOLF CHANNEL, Fajn Rock TV, ŠLÁGR TV HD, HD Plus (HD +), FUN 1,
RELAX; v rozsahu dle podání č.j. 9481 doručeného dne 18. září 2013.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Stavební bytové družstvo Rožnov, IČ
53732, sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686/0, 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/82/99 ze dne 20.
července 1999, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy: SMÍCHOV, Telka, fanda, Rebel, Prima ZOOM, Prima COOL,
Óčko Expres, Óčko Gold, RELAX, ŠLÁGR TV, Active TV; v rozsahu dle podání č.j.9711
doručeného dne 27. září 2013.
12-0-0

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele DWP s.r.o., IČ 27608883, sídlo:
Praha 8, U Libeňského pivovaru 2442/6, PSČ 180 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. 2006/983/zem/HDD ze dne 19.
prosince 2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české
televizní programy: Prima ZOOM, Óčko Gold, Retro Music Television, RELAX, Rebel; v
rozsahu dle podání č.j.9985 doručeného dne 4. října 2013.
12-0-0
47. 0821(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila se 7 oznámeními provozovatelů vysílání
12-0-0
48. 0850(2013): Český telekomunikační úřad; Problematika postupu při implementaci
vysílání v systému DVB-T 2 - pozvánka na pracovní schůzku
- Rada se seznámila s dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing.
Mgr. Jaromíra Nováka ve věci jednání pracovní skupiny k problematice digitálního
televizního vysílání v systému DVB-T 2. Rada do pracovní skupiny deleguje JUDr.
Kateřinu Kalistovou; jako zástupce pak Mgr. Milana Boušku a JUDr. Pavla Foltána.
12-0-0
49. 0851(2013): Přehled žádostí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem žádostí o informace poskytnutých podle č.106_1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12-0-0
50. 2013/776/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Události, komentáře/rozhovor se
Stanislavem Balíkem/27. 8. 2013/22:22 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) sděluje v souladu s
ustanovením § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že dospěla k závěru,
že k předchozímu upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona č.
231/2001 Sb., které bylo zasláno provozovateli vysílání Česká televize pod č.j.
DRD/3235/2013, sp. zn. 2013/65/DRD/ČTV, nebude v další rozhodovací praxi Rady
přihlíženo. Vydané upozornění není tudíž pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.
9-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 15.
října 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 000 27
383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, správní řízení
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v rámci pořadu Události, komentáře dne
27. srpna 2013 v čase od 22:22 hodin na programu ČT24, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
9-1-2

Rozdílné stanovisko Kateřiny Kalistové k bodu č. 50 (ČESKÁ TELEVIZE;
ČT24/Události, komentáře/rozhovor se Stanislavem Balíkem/27. 8. 2013/22:22 hodin)

Rada správně zastavila správní řízení vedené s Českou televizí pro možné porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním rozhovoru se
Stanislavem Balíkem v rámci pořadu Události, komentáře dne 27. srpna 2013. Chybou
však bylo neuvést důvod, když tento Rada uvedla v usnesení o zahájení správního
řízení. Považuji tak za slušnost uvést důvod alespoň tímto způsobem. V průběhu
správního řízení vyšlo najevo, že nemohlo dojít k porušení zákona tím, že provozovatel
v rozhovoru na téma příprav na předvolební kampaně, v němž se mluvčí vyjadřuje k
odstředivým tendencím v ODS, neuvedl stranickou příslušnost mluvčího k ODS a
prezentoval jej pouze jako politologa Masarykovy univerzity v Brně. Stanislav Balík totiž
není členem ODS. Za ODS sice kandidoval v letech 1998, 2002, 2006 a 2010 do
obecního zastupitelstva, ale jako bezpartijní (BEZPP).

ověřovatel:
P. Bartoš

