Zápis z 22. zasedání, konaného dne 4. 12. 2012
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Kostrhun, Ondrová, Matulka, Bezouška, Krejčí, Bouška,
Richterová
Omluveni: Pejřil, Jehlička
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 22. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
8-0-0
2. 2012/656/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Family/Zprávy TV Prima/V Česku
řádí nebezpečná bakterie clostridie/24.7.2012/18:55 - dokazování
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/656/RUD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáţe V Česku řádí
nebezpečná bakterie clostridie, odvysílané dne 24.července 2012 od 18:55 hodin na
programu Prima family.
10-0-0
3. 2012/266/zab/HAM: HAMCO s.r.o. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtů Blansko 88,7 / 100 MHz, alt.
100,6 MHz, alt. 102,5 MHz a Vyškov 100,0 MHz / 100 W vázaný k 100,0 / 150 W
Olomouc, alt. 101,1 / 100 W, alt. 98,4 MHz / 100 W pro RADIO HANÁ okruh Olomoucko provádění důkazů
- 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, HAMCO s.r.o. IČ:
476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence
Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtů Blansko město 1 88,7 MHz / 100 W a Vyškov
2 101,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů
Blansko město 1 88,7 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 31 218 obyvatel) a Vyškov 2
101,1 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 31 279 obyvatel) na základě ústního odborného
vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního
řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadované změny
lze vyhodnotit jako změny v intencích původně udělené licence a po provedení
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli HAMCO
s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, souhlas
ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence Ru/101/01),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, s přidělením kmitočtů Blansko město 1 88,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 16 38 58 / 49 21 52 a Vyškov 2 101,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 00 43 /
49 16 06
10-0-0
4. 2012/288/zab/PSK: PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio Petrov - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 96,2 MHz / 200 W,
alt. 106,3 MHz, alt. 105,6-7 MHz / 100 W - provádění důkazů
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provedla dne 4. prosince 2012, na svém 22.
zasedání, důkaz ústním odborným vyjádřením znalce, v rámci správního řízení sp. zn.

10-0-0
5. 2012/326/zab/NON: NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Moravské Budějovice 89,2 MHz,
alt. 107,9 MHz, alt. 103,6 MHz / 100 W - provádění důkazů
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provedla dne 4. prosince 2012, na svém 22.
zasedání, důkaz ústním odborným vyjádřením znalce, v rámci správního řízení sp. zn.
10-0-0
6. 2012/449/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Liberec 90,3 MHz /
200 W_veřejné slyšení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na veřejném slyšení v licenčním řízení se
souborem technických parametrů Liberec 90,3 MHz / 200 W projednala se ţadateli otázky
týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení
7. 2012/325/zab: Licenční řízení k provozování celoplošného rozhlasového vysílání v
pásmu středních vln prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických
parametrů Líbeznice 1233 kHz / 10 kW - veřejné slyšení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení
licence k provozování celoplošného rozhlasového vysílání v pásmu středních vln
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1233
kHz / 10 kW projednala se ţadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení
8. 2012/753/zem/ITV: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o./program v777 - řízení o udělení
licence k televiznímu vysílání prostřednictvím družice - ústní jednání dne 4. prosince
2012, 15:30 h
- Rada uděluje společnosti ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ 242 17 671, se
sídlem Praha, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, podle § 25 zákona č.
231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
druţice na 12 let; označení (název) programu: v777; základní programová specifikace:
zábavní a informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk
vysílání: ruština; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně
směřováno: Andora, Rakousko, Belgie, Bosna, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Nizozemí, Irsko, Island, Itálie,
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Švýcarsko; v rozsahu dle ţádosti doručené dne 27. září 2012,
č.j. 8576, ve znění doplnění ze dne 9. a 12. listopadu 2012, č.j. 9868 a 9911, a
upřesnění ze dne 13. a 19. listopadu 2012, č.j. 9946 a 10086.
10-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ 242 17 671, se sídlem Praha, Hostivař, náměstí
Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, k televiznímu vysílání programu v777 se základní
programovou specifikací: zábavní a informační program, šířeného prostřednictvím
druţice, regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehoţ území je televizní
vysílání zcela nebo převáţně směřováno, tj.: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo,
Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko.
10-0-0

9. 2012/800/FIA/TV : TV CZ s.r.o., IČ: 242 67 309 / CZ („cézetko“) – licence k televiznímu
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené ústní jednání
dne 4. prosince 2012 v 15.50 hodin – rozhodnutí o udělení licence
10. 2012/881/FIA/CET: CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456/SMÍCHOV – licence k
televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené
ústní jednání dne 4. prosince 2012 v 16.10 hodin – rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: SMÍCHOV; základní programová
specifikace: Program bude tematicky zaměřen převáţně na dramatickou a
dokumentární tvorbu především americké provenience, a to komediálního a zábavního
ţánru; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 12 aţ 16 hodin
denně; dle ţádosti, č.j.: 10183 ze dne 20. listopadu 2012.
10-0-0
11. 2012/184/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Třebíč 101,7 MHz
/ 200 W - rozhodnutí
12. 2011/220/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - zvýšení výkonu vysílače Most 93,0 MHz / 200 W na 400 W rozsudek
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2012, č.j. 3A
87/2012, kterým byl zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22.5.2012, sp. zn.
2011/220/zab/BRO, č.j. zab/1945/2012 o udělení souhlasu ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01) spočívající ve zvýšení výkonu
kmitočtu Most 93,0 MHz z 200 W na 400 W, souřadnice WGS 84: 13 37 26 / 50 30 59
8-0-0
- Rada souhlasí s podanou kasační stíţností proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 30.10.2012, č.j. 3A 87/2012, kterým byl zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
22.5.2012, sp. zn. 2011/220/zab/BRO, č.j. zab/1945/2012 o udělení souhlasu ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01) spočívající ve
zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz z 200 W na 400 W, souřadnice WGS 84: 13 37
26 / 50 30 59
8-0-0
13. 2011/220/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - žádost o zvýšení výkonu vysílače Most 93,0 MHz / 200 W na
400 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 BROADCAST
MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 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 Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 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 Rádio BEAT (licence
Ru/138/01) spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz z 200 W na 400 W
souřadnice WGS 84: 13 37 26 / 50 30 59

8-0-0
14. 2012/750/zab/AZ : AZ Media a.s. / ROCK MAX - rozhlasové vysílání prostřednictvím
vysílačů - žádost o přidělení kmitočtu Brno 93,5 MHz / 50 W
- Rada neuděluje provozovateli AZ Media a.s. IČ: 25648837, se sídlem Zlín, Filmová
174, PSČ 761 79, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX
(licence č.j.: Ru/46/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Brno 93,5 MHz / 50 W z důvodu
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
8-0-0
15. 2011/770/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín město
2 – informace o zpětvzetí žaloby a o podání nové žaloby
- Rada se seznámila s informací o zpětvzetí ţaloby proti rozhodnutí Rady sp. zn.
2011/770/zab ze dne 26. 6. 2012 společností Route Radio, s. r. o. a o podání nové
ţaloby proti témuţ rozhodnutí společností Route Radio, s. r. o.
8-0-0
16. 2012/886/hak/NON: NONSTOP s.r.o.; RADIO JIHLAVA, změna LP, podíl mluveného
slova
- Rada uděluje provozovateli NONSTOP, s.r.o. IČ: 49447530, se sídlem M. Hubnerové
12, 621 00 Brno souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO JIHLAVA,
(licence Sp.zn. 2008/147/zab, č.j.cun 4708/08) dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve změně podílu
mluveného slova, který se z původních 10% změní na rozpětí podílu mluveného slova 5
– 15 %
8-0-0
17. 0889(2012): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila se stíţností (č.j. 10024/2012) posluchačky na obsah diskuzních
pořadů vysílaných na programu ČRo 1 - Radioţurnál (A1); Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 9717/2012) posluchače na vysílání pořadu „Čaj pro dva“, ve kterém je
stěţovateli údajně bráněno v účasti na interaktivní diskuzi (A2); Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 10233/2012) posluchačky na blíţe nespecifikovaný díl pořadu „Dámský
klub“ (A3); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 9884/2012) posluchače na blíţe
nespecifikovaný díl pořadu „Dámský klub“ (A4); Rada se seznámila se stíţností (čj.
9544/2012) posluchače na pořad Radioporadna, který byl vysílán ve čtvrtek 25. 10.
2012 od 11:08:00 hodin na programu Český rozhlas Hradec Králové a s jeho analýzou
a dospěla k závěru, ţe k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo (B6); Rada se
seznámila s reakcí (č.j. 9983/2012) posluchačky na závěry Rady ohledně její stíţnosti
(č.j 9147/2012) na vysílání programu radia Kiss (C7).
8-0-0
- Rada se seznámila s podnětem ohledně rozhovoru o plánovaném sniţování výkonů
radiových vysílačů, který byl odvysílán dne 21. listopadu 2012 od 16:17:38 hodin na
programu Český rozhlas 1 – Radioţurnál (A5).
8-0-0
- 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 ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ţádá provozovatele Český rozhlas o podání vysvětlení ve
věci rozhovoru pana Petra Medka o plánovaném plošném sníţení výkonu radiových
vysílačů, který byl odvysílán dne 21. listopadu 2012 od 16:17:38 hodin na programu

Český rozhlas 1 – Radioţurnál a s ním spojeného moţného porušení ustanovení § 31
odst. 2, podle kterého provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyváţené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Pro podání vysvětlení byla stanovena lhůta
15 dnů ode dne doručení této ţádosti o podání vysvětlení (A5).
7-0-1

18. 0885(2012): MEDIA BOHEMIA a.s./ Rádio BLANÍK, 17. a 18. 10. 2012, 24:00 - 00:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio BLANÍK provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s., odvysílaného ve dnech 17. a 18. října 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
8-0-0
19. 0890(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; 102,1 MHz Plzeň) dne 16.
listopadu 2012, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 16. listopadu 2012, EVROPA 2, spol. s r.o.
(program EVROPA 2; 90,5 MHz České Budějovice) dne 16. listopadu 2012, Frekvence
1, a.s. (program FREKVENCE 1; 96,4 MHz Liberec) 16. listopadu 2012, Rádio
Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Brno) dne 16. listopadu 2012, MAX
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 16. listopadu 2012 a
BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 101,2 MHz České Budějovice) dne 16.
listopadu 2012.
8-0-0
20. 0630(2012): informace o žádosti o poskytnutí informací
- Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti BROADCAST MEDIA, s. r. o. o
poskytnutí informací
8-0-0
21. 2012/9/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o. - žádost o ukončení vysílání programu
Prima televize na základě licencí č. 010/1992 a č. 012/94 ke dni 1. ledna 2012 - rozsudek
NSS a zastavení řízení
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 48/2012 - 129,
ze dne 7. listopadu 2012, kterým zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.
června 2012, č.j. 8 A 27/2012 - 126, ve věci vydání osvědčení o ukončení vysílání a
zániku platnosti licence č. 012/94 k provozování televizního programu Prima televize a
zároveň odmítl ţalobu provozovatelů regionálního televizního vysílání v síti RTA proti
tomuto osvědčení
8-0-0
- Rada dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zastavuje správní
řízení zahájené se společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, za účasti
provozovatelů regionálního televizního vysílání RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.,
IČ:25960814, RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 46683321, RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164,
RTA OSTRAVA, s.r.o., IČ: 47984392, a RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s., IČ: 60731915, ve
věci ukončení vysílání a zániku platnosti licence č. 012/94 k provozování televizního
vysílání programu Prima televize, vedené pod sp.zn. 2012/9/KOZ/FTV, neboť
rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 48/2012 - 129, ze dne 7. listopadu
2012, byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2012, č.j. 8 A

27/2012 - 126, kterým bylo zrušeno osvědčení vydané v předmětné věci, a zároveň
odmítnuta ţaloba provozovatelů regionálního televizního vysílání v síti RTA podaná
proti tomuto osvědčení, čímţ odpadl důvod správního řízení
8-0-0
22. 0762(2012): 11 TV production, s.r.o. / Metropol TV - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – žádost o ukončení platnosti licence
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli 11 TV production, s.r.o. /, IČ: 264 59 981, se
sídlem Praha 4 - Chodov, Tererova 2135/17, PSČ 149 00 zanikla dne 9. listopadu 2012
dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání
programu Metropol TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů udělené
rozhodnutím, sp. zn.: 2010/432/FIA/11, ze dne 8. června 2010, ve znění pozdějších
změn dle ţádosti ze dne 9. listopadu 2012, č.j.: 9903. O této skutečnosti vydává
provozovateli osvědčení
8-0-0
23. 2011/691/zem/EBD: EBD s.r.o./TV 7; televizní vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T - pokračování v řízení o odejmutí licence
(nezahájení vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
licence u televizního vysílání) po pravomocném zamítavém rozhodnutí ČTÚ č.j. 49
928/2011-606/XVIII.vyř ze dne 28. června 2012 ve věci sporu mezi navrhovatelem EBD
s.r.o. a odpůrcem Czech Digital Group, a.s. o uzavření smlouvy podle § 72a zákona č.
127/2005 Sb.
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o pravomocném zamítavém rozhodnutí ve sporu,
č.j. ČTÚ-49 928/2011-606/XVIII.vyř. ze dne 28. června 2012, mezi navrhovatelem EBD
s.r.o., IČ 280 72 782, a odpůrcem Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, o uzavření
smlouvy podle § 72a zákona č. 127/2005 Sb., proti kterému ve stanovené lhůtě nepodal
ţádný z účastníků řízení rozklad a které tím nabylo právní moci dne 31. července 2012
8-0-0
- Rada informuje provozovatele EBD s.r.o., IČ 280 72 782, se sídlem Kájov, Staré
Dobrkovice 16, zastoupeným na základě plné moci Mgr. Mojmírem Náplavou,
advokátem, se sídlem Uherské Hradiště, Zelný trh 1249, o pokračování v řízení, č.j.
zem/2358/201 ze dne 19. července 2011, o odnětí licence č.j. cun/2272/08, spis. zn.:
2007/842/cun/EBD, ze dne 26. února 2008, k provozování televizního vysílání programu
TV 7 prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, z důvodu zamítavého
rozhodnutí ČTÚ, č.j. ČTÚ-49 928/2011-606/XVIII.vyř. ze dne 28. června 2012, ve věci
sporu mezi navrhovatelem EBD s.r.o., IČ 280 72 782, a odpůrcem Czech Digital Group,
a.s., IČ 258 42 609, o uzavření smlouvy podle § 72a zákona č. 127/2005 Sb., které
nabylo právní moci dne 31. července 2012
8-0-0
24. 0882(2012): Rada pre vysielanie a retransmisiu (SR) - podnět ve věci převzatého
vysílání společnosti ORION TV, s.r.o. na Slovensku - žádost o spolupráci
- 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 a na základě § 137 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ţádá provozovatele převzatého vysílání ORION TV, s.r.o., IČ
29281750 se sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, o podání vysvětlení ve
věci šíření převzatého vysílání českých televizních programů Nova, Nova Cinema,
Prima, Prima Cool a TV Barrandov na území Slovenské republiky. Rada stanovuje
provozovateli lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
7-0-1
- Rada sdělí poţadované informace o převzatém vysílání společnosti ORION TV, s.r.o.
a o dalším postupu ve věci Radě pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky
8-0-0

25. 2012/794/sve/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./IČ 29299071 - převzaté
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - registrace
- Rada registruje právnickou osobu Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 29299071,
sídlo Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 26 zákona č. 231/2001 Sb., jako
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů; územní rozsah vysílání – výčet katastrálních území a okresů:
679895 Lelekovice – okres Brno - venkov; programová nabídka: české rozhlasové
programy: ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 6, ČRo Rádio Česko,
ČRo Leonardo, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo D-Dur/ČRo Jazz, ČRo Brno, B B C, Radio
Beat, Rádio Evropa 2 – Morava, FREKVENCE 1, RADIO ČAS – FM, RÁDIO IMPULS,
RÁDIO KROKODÝL, Rádio PETROV, RÁDIO JIH, RADIO PROGLAS, KISS HÁDY,
Radio Hey Brno; české televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4, NOVA, Prima
family, Televize Barrandov, Nova Cinema, Prima COOL, Prima love, O (Óčko), Pětka,
TV Pohoda, fanda, CS mini, KINO CS, DOKU CS, Film Europe Channel, HBO, HBO 2,
HBO Comedy, Retro Music Television, Spektrum, Minimax, Sport2, Megamax, MGM
CHANNEL, VH 1 European, VH 1 Classic European, MTV European, Nickelodeon
European, SPORT 5, STARS.TV, ŠLÁGR TV, Disney Channel, Noa Sport, Fashion TV,
CINEMAX, CINEMAX, MeteoTV; zahraniční televizní programy: STV 1, STV 2, TV
MARKÍZA, JOJ, JOJ PUS, TV DOMA, TV PATRIOT, TA3, dle podání č.j. 9268,
doručeného dne 21. října 2012, ve znění č.j. 10365 doručeného dne 26. října 2012 a č.j.
10339 doručeného dne 26. října 2012
8-0-0
26. 0854(2012): Telefónica Czech Republic, a.s. - televizní vysílání (program O2 Info) a
převzaté vysílání - 1) oznámení změny dozorčí rady - na vědomí; 2) neoznámená
změna dozorčí rady - upozornění
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (licence sp. zn. 2011/1030/Tel ze
dne 11. ledna 2012) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (registrace č.j. Rg/32/05 ze
dne 26. července 2005) seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech
Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22,
spočívajícím ve změně sloţení dozorčí rady na: předsedkyně dozorčí rady María Eva
Castillo Sanz, místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška, členové dozorčí rady
Maria Pilar López Álvarez, Patricia Cobian Gonzalez, Tomáš Firbach, Pavel Herštík,
Enrique Medina Malo, Jesús Pérez de Uriguen, Javier Santiso Guimaras, Dušan
Stareček, Ángel Vilá Boix; dle podání č.j. 9883 doručeného dne 9. listopadu 2012.
8-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo
Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změn v dozorčí radě
do 30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku (licence sp. zn. 2011/1030/Tel ze
dne 11. ledna 2012) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změn v
dozorčí radě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (registrace č.j. Rg/32/05 ze
dne 26. července 2005).
8-0-0
27. 2012/873/zem/HDD: HDD s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změna vkladů a seznamu společníků; oznámení
změny názvu obchodní firmy a jednatele
- Rada registruje provozovateli HDD s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem Praha 8 Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, dle § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce o registraci, č.j. zem/9404/06,
spis. zn.: 2006/983/zem/HDD, ze dne 19. prosince 2006, a to změnu vkladu jednotlivých
společníků a seznamu společníků v rozsahu dle ţádosti ze dne 19. listopadu 2012, č.j.
10114, ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu 2012, č.j. 10181

7-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele HDD s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem
Praha 8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j. zem/9404/06, spis. zn.:
2006/983/zem/HDD, ze dne 19. prosince 2006, a to změnou: a) názvu obchodní firmy
na DWP s.r.o. a b) jednatele společnosti, v rozsahu dle podání ze dne 19. listopadu
2012, č.j. 10114, ve ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu 2012, č.j. 10181.
8-0-0
28. 2012/870/zem/Záp: Západočeská kabelová televize s.r.o.; převzaté rozhlasové a
televizní vysíllání šířené rostřednictvím kabelových systémů - změna územního
rozsahu vysílání
- Rada registruje provozovateli Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, se
sídlem Mariánské Lázně, ul. 17. listopadu 756/2, PSČ 353 01, dle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace č.j. zem/10017/07, spis. zn.:
2007/913/zem/ZAP, ze dne 18. prosince 2007, a to změnu územního rozsahu vysílání
spočívající v jeho rozšíření o katastrální území 644056 – Horní Slavkov, okres Sokolov,
dle podání č.j. 10113 doručeného dne 19. listopadu 2012.
7-0-0
29. 0871(2012): 4 M Rožnov spol. s r. o. / Převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4 M Roţnov spol. s r. o., IČ 451 95
579, se sídlem 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 ve změně programové nabídky, a to ve změně názvu jiţ
registrovaného televizního zahraničního programu ze Zone Reality na CBS Reality s
účinností od 3. prosince 2012, dle podání, č.j.: 10136 ze dne 20. listopadu 2012
8-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Roţnov spol. s r.o., IČ 451 95
579, se sídlem Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 61, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/110/00 ze dne 29.
června 2000, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
zahraniíční televizní program HIGH TV 3D v rozsahu dle podání, č.j.: č.j. 9939 ze dne
13. listopadu 2012
8-0-0
30. 0631(2012): Ústavní soud České republiky - nález ve věci návrhu NSS na zrušení
ustanovení čl. IV bodu 3 a 5 a věty druhé a poslední bodu 6 přechodných ustanovení
zákona č. 304/2007 Sb. - zamítnutí návrhu
- Rada se seznámila s Nálezem Ústavního soudu PI. ÚS 8/09 ze dne 30. října 2012,
kterým se zamítá návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení čl. IV bodu
3, bodu 5 a věty druhé a poslední bodu 6 přechodných ustanovení zákona č. 304/2007
Sb.
8-0-0
31. 0851(2012): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 9 oznámeními provozovatelů vysílání
8-0-0
32. 0863(2012): Analýza obchodních sdělení září 2012
- Rada se seznamila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2012
8-0-0

- 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.“), a na základě § 7a odst. 4)
zákona č. 40/1995 Sb. ţádá provozovatele vysílání společnost FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ: 48115908, sídlem Praha 8, Na ţertvách 132/24, PSČ: 18000, o sdělení
objednavatele, respektive zadavatele obchodního sdělení Mobivenal (označení
sponzora pořadu) premiérově vysílaného dne 27. září 2012 od 21:41:00 hodin na
programu Prima family.
8-0-0
- 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, ţádá
provozovatele vysílání společnost CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 o podání vysvětlení, o jakou formu
sponzorování se jedná v případě obchodního sdělení Krabičková dieta premiérově
odvysílaného dne 14. září 2012 od 5:58:31 hodin na programu Nova, které bylo
označeno jako sponzor časomíry.
8-0-0
- 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.“), a na základě § 7a odst. 4)
zákona č. 40/1995 Sb. ţádá provozovatele vysílání společnost CET 21 spol. s.r.o., IČ
45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 o sdělení, kdo je
objednavatelem, respektive zadavatelem reklamy Wobenzym premiérově vysílané dne
9. září 2012 od 8:53:32 hodin na programu fanda.
8-0-0
33. 0864(2012): ČESKÁ TELEVIZE; Vývoj počtu označení sponzora na programech
České televize
- Rada se seznámila s výsledky analýzy vývoje počtu označení sponzora na
programech České televize před a po přijetí novelizace zákona č. 231/2001 Sb., která
vstoupila v platnost dne 14. října 2011, a jíţ byla zakázána reklama na programech ČT1
a ČT24 a teleshopping na všech programech České televize.
8-0-0
34. 0867(2012): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT - 22/2012 (48 podnětů + 1
interní)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 5. do 27. listopadu 2012: Česká televize/ČT24 – přenos
vyhlášení nálezu Ústavního soudu, 27. listopadu 2012, 14:03 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima family – Cesty domů, 14. listopadu 2012 ve 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima family – Zprávy FTV Prima, reportáţ na téma demonstrace v Brně, 17.
listopadu 2012, 18:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Český slavík Mattoni 2012,
24. listopadu 2012 ve 20:20 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - Zprávy FTV
Prima, reportáţ Policie zadrţela více neţ půl milionu litrů lihu z nelegálních skladů, 29.
října 2012 v 18:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáţ
Pančovaný alkohol: děsivá čísla, 29. října 2012 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 –
Události, téma Zneuţívání dávek na bydlení, 12. listopadu 2012 v 19:00 hodin;
WALMARK, a.s./Prostenal a Urinal – reklama, premiéra 8. 10. 2012 v 19:54:56 hodin na
programu Prima Cool; ELECTROWORLD/Sleva na kávovary ve výši 20% DPH –
reklama, premiéra 21. října 2012 od 18:11:04 hodin na programu Nova Cinema; Česká

televize/ČT2 – Intolerance, 31. října 2012 ve 20:55 hodin; Česká televize/ČT1 –
struktura pořadu Události, 6. listopadu 2012 v 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family – Krimi plus, 1. července 2012 v 19:35 hodin; Česká televize/ČT24 – Hyde Park,
6. listopadu 2012 ve 20:05 hodin; HBO Europe s.r.o./HBO Comedy – Auta 2 (Cars 2),
16. října 2012 ve 14:55 hodin; Česká televize/ČT1 – Ententýky, 7. listopadu 2012 ve
20:55 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema – programové upotávky v přerušeních
filmu Ať ţijí duchové!, 3. listopadu 2012 ve 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family – Krimi plus, reportáţ na téma pronájmu reklamních ploch, 4. října 2012 v 19:35
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – informování o tragédii při rallye v Lopeníku
bez konkrétní specifikace pořadu; CET 21 spol. s r. o./NOVA – informování o tragédii při
rallye v Lopeníku bez konkrétní specifikace pořadu; Česká televize/ČT24 – informování
o střelbě na Golanských výšinách bez přesné specifikace pořadu, 12. listopadu 2012;
Česká televize/ČT1 – Ententýky, 14. listopadu 2012 ve 22:30 hodin; Česká televize/ČT1
– 168 hodin, reportáţ Exekutorů ráj, 11.listopadu 2012 ve 21:35 hodin; FTV Prima, spol.
s r.o./Prima family – Pirátské zprávy, 14. a 15. listopadu 2012 cca v 19:05 hodin; CET
21 spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, reportáţ Poslední sbohem obětem rallye smrti,
17. listopadu 2012 v 19:30 hodin; Česká televize/ČT24 – Události, komentáře, rozhovor
s Jiřím Zimolou, 19. listopadu 2012 ve 22:00 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova Cinema –
programové upotávky v přerušeních filmů, např. Jak se krotí krokodýli, 17. listopadu
2012 ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – vyváţenost zpravodajství a publicistiky
obecně, např. 168 hodin, reportáţ Divoký sever, 21. října 2012 ve 21:30 hodin; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family – Ano, šéfe!, 5. listopadu 2012 ve 21:35 hodin; Stanice
O, a.s./O („Óčko“) – Mixxxer, kolem 15. hodiny 19. listopadu 2012; Česká televize/ČT24
– vysílání ke kongresu ODS, 3. a 4. listopadu 2012 od 10:00 hodin; Česká
televize/ČT24 – pořad Hyde Park obecně; TELEPACE s. r. o./Tv NOE – pouţívání
symbolu Krista na kříţi obecně; Česká pojišťovna a. s./Penzička.cz – reklama Penzička
– Abyste ve stáří nemuseli improvizovat, premiéry mutací 27. října 2012 v 8:25:50 hodin
na programu Prima family a 27. října 2012 v 19:02:02 hodin na programu NOVA; Česká
televize/Různé programy – vyváţenost zpravodajství včetně sportu obecně; CET 21
spol. s r. o./NOVA – Televizní noviny, 8. října 2012 v 19:30 hodin; Metropol TV, spol. s r.
o./Pětka nebo CET 21 spol. s r. o./Fanda – programová upoutávka, 24. října 2012
krátce po 22:00 hodin; Česká televize/různé programy – vyváţenost zpravodajství; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family – pořad Česko Slovensko má talent obecně; Různí
provozovatelé/různé programy – přemíra programových upoutávek, neúnosné
prodluţování reklamních přerušení pořadů programovými upoutávkami, nekvalitní
titulkování; Česká televize/web ČT – článek na webu ČT; Česká televize/ČT1 –
Všechnopárty, 2. listopadu 2012 ve 21:20 hodin; Česká televize/ČT24 – Interview ČT24,
9. června 2011 v 18:30 hodin; CET 21 spol. s r. o. – internetová stránka a programová
skladba.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k postupu při
ukončení přímého přenosu ze slyšení nálezu Ústavního soudu a jeho zdůvodnění. Dne
27. listopadu 2012 ve 14:03 hodin byl na programu ČT24 odvysílán pořad Aktuálně 24
(dle titulku) obsahující přímý přenos jednání Ústavního soudu, který byl ve 14:37:56
hodin ukončen ve fázi nedokončeného slyšení nálezu Ústavního soudu, aniţ by diváci
dostali úplnou informaci o nálezu Ústavního soudu, respektive aniţ byli diváci řádně
informováni o tom, ţe ve zpravodajském přímém přenosu dostali jen částečnou
informaci o obsahu nálezu Ústavního soudu.
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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, na porušení § 53a odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 14. listopadu 2012 ve 20:00 hodin na programu
Prima family odvysílal pořad-díl televizního seriálu Cesty domů (155), podtitul
Nezvěstný, jenţ obsahoval umístění produktu, avšak nebyl na konci zřetelně označen
jako pořad obsahující umístění produktu. 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 kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, o podání
vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal část informací v reportáţi „Policie zadrţela více neţ
půl milionu litrů lihu z nelegálních skladů“ odvysílané na programu Prima family v
pořadu Zprávy FTV Prima dne 29. října 2012 v 18:55 hodin. Jedná se o informace
spojující nález nekolkovaného alkoholu a jeho přelévání do originálních lahví s
konkrétní restaurací ve Vsetíně identifikovanou reportáţními záběry.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele CET 21 spol. s r.o.,
IČ: 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení,
z jakých zdrojů čerpal část informací v reportáţi „Pančovaný alkohol: děsivá čísla“
odvysílané na programu NOVA v pořadu Televizní noviny dne 29. října 2012 v 19:30
hodin. Jedná se o informace spojující nález nekolkovaného alkoholu a jeho přelévání do
originálních lahví s konkrétní restaurací ve Vsetíně identifikovanou reportáţními záběry.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, jestli při
zpracování tématu Zneuţívání dávek na bydlení, v pasáţi věnované bytovému domu v
Brně-Ţidenicích a jeho obyvatelům, které bylo součástí pořadu Události odvysílaného
12. listopadu 2012 v 19:00 hodin na programu ČT1, vzal s ohledem na téma v úvahu,
ţe natáčení obyvatelé domu jsou občané Slovenské republiky.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podává podnět Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv k prošetření přípravku Prostenal dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb.
o léčivech, zdali se jedná o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek
podléhající registraci nebo o jiný výrobek podléhající registraci, jakoţto léčiva.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ţádá o vydání stanoviska Ministerstvo
zdravotnictví ČR ve věci charakteristiky přípravku Prostenal.

8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá
společnost Walmark, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739
61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
návaznosti na obsah stíţnosti ve věci obchodního sdělení na přípravek Prostenal (která
je součástí této ţádosti), odvysílaného v premiéře dne 8. 10. 2012 od 19:54:56 hodin na
programu Prima Cool. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy) ţádá
společnost Electro World s.r.o., IČ 26488361, sídlem Praha 9, Chlumecká 1531, PSČ
198 19, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k
obsahu stíţnosti na reklamu, která byla premiérově odvysílána dne 21. října 2012 od
18:11:04 hodin na programu Nova Cinema, a ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH
na všechny přístroje pro přípravu kávy“, respektive k objasnění způsobu výpočtu
deklarované slevy. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení
výzvy.
8-0-0
- 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ententýky 9/15 dne
7. listopadu 2012 ve 20:55 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit nepatřičného
zdůrazňování umístěného produktu v pořadu obsahujícím umístění produktu tím, ţe
neopodstatněně zdůrazňoval značku nábytku ASKO a nábytek této značky ve scéně
(pasáţ 50:30-51:53 od začátku), ve které si pár vybírá ve velkoprodejně nábytku sedací
soupravu. Scéna se odehrávala v reálné prodejně, kde bylo vidět zboţí, tedy zejména
sedací soupravy v popředí záběru, a značku ASKO zejména na velkých poutačích v
úvodu scény, a místy na cenovkách zboţí. Ve scéně pár schází po schodech z vyššího
patra prodejny nábytku a dívka říká: „Tady jich je spousta.“ Mladík reaguje: „Tak jistě,
tady je i prodávaj, ţe jo. Chápeš?“ Pak se chvíli zdráhají zeptat prodavačky, která jim
přijde naproti. Dívka tlačí mladíka před sebou blíţe k prodavačce. Všichni se zdraví.
Mladík pak říká: „My bychom chtěli ňákou krásnou sedačku.“ Prodavačka: „A barvičku
máte vybranou?“ Mladík k dívce: „No?“ Dívka: „Nemáme. Nevíme.“ Prodavačka: „Tak
vyzkoušejte!“, a gestem posílá pár k sedacím soupravám. Ti se chvíli procházejí kolem
souprav, prohlíţejí si je a vyměňují si pár slov. Dívka některé sedačky zkouší. Zastavují
se u bílé soupravy a mladík se ptá: „Dá se to otevřít nějak?“ Prodavačka:
„Samozřejmě.“ – přistupuje k sedačce, odklápí sedák vzhůru a pod ním se objeví úloţný
prostor. Mladík s dívkou ţertují a on se pak na moment uloţí do úloţného prostoru,
dívka ho tam zavírá, on protestuje a zase vylézá. Dívka si zouvá boty, přeběhne přes
jednu sedačku k další a usedá na ni. Ptá se: „Dá se otevřít?“ Zaměstnanec přisvědčí a
rozloţí sedačku na lůţko. Dívka s mladíkem to komentují: „Jé!“ Ona říká: „Břéťo, tuhle
chci, tahle se mi líbí nejvíc.“ Břéťa odpovídá: „Jo?“ a zaměstnance se ptá: „Můţu?“ Po
jeho souhlasu skokem usedne vedle své partnerky: „Dobrý, dobrý!“ Nepatřičné
zdůraznění umístěného produktu mohlo v daném případě spočívat zejména v

nepřiměřeně podrobné prezentaci produktů ASKO, a to jak představováním jednotlivých
konkrétních produktů a jeho předností, tak i celkovými záběry, které zdůrazňovaly
pestrost a šíři nabídky produktů ASKO. Scéna byla zpracována tak, aby byly maximálně
vyzdviţeny kvality a přednosti sedaček ASKO (pohodlnost – hrdinové je testují vsedě i
vleţe; prostornost úloţných prostor – hrdina se celý vejde do úloţného prostoru
sedačky; praktičnost rozkládací pohovky – po rozloţení se pohodlně uloţí na sedačku
oba hrdinové). Ve scéně jsou navíc opakovaně záměrně identifikovatelné ceny
nabízených produktů, aby si divák mohl udělat představu o cenových relacích
v obchodech ASKO.
7-0-0
- 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, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory,
140 70 Praha 4, IČ: 00027383, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ententýky 10/15
dne 14. listopadu 2012 ve 22:30 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit nepatřičného
zdůrazňování umístěného produktu v pořadu obsahujícím umístění produktu tím, ţe
neopodstatněně zdůrazňoval značku ústní vody Listerine. Součástí děje (pasáţ cca
26:51-27:19 od začátku) je scéna, ve které spolu hovoří dvě přítelkyně mobilním
telefonem, jedna z nich je přitom v koupelně a uprostřed telefonického hovoru si
vyplachuje ústa ústní vodou Listerine, coţ ovlivňuje srozumitelnost jejího hovoru. Pasáţ
doprovází tento rozhovor: A: „Co říkáš?“ B: „Kloktám. /vyplivuje ústní vodu do umyvadla/
Táta má novou ústní vodu. Říká, ţe se s ním chce teďka líbat půlka fabriky. Ţe má v
puse horskej vánek. Prosim tě, ten kloktá ráno večer, po kaţdym čištění zubů.“ A: „A jak
se jmenuje?“ B: /zvedá lahvičku před oči a čte z lahvičky/ „Listerine zero.“ Nepatřičné
zdůraznění umístěného produktu mohlo spočívat zejména v jeho nepřiměřeně podrobné
a v kontextu scény (kloktání při telefonickém hovoru) násilné prezentaci a ve
zdůraznění kvalit produktu nadneseným tvrzením, ţe s muţem, který ji pouţívá, se chce
„líbat půlka fabriky“. Takováto formulace je přejata z reklamní komunikace, která formou
nadsázky zveličuje kvalitu nabízeného produktu s cílem zvýšení jeho prodeje.
8-0-0
35. 2012/355/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/Spartakus/Krev a
písek/19.3.2012/18:23 - vizuálně explicitní realistické i fantazijní záběry krvavého násilí
- 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 toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.,
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, správní řízení z
moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním programové upoutávky na seriál Spartakus: Krev a písek, která byla
vysílána 19. března 2012 v 18:23 hodin v přestávce mezi dílem komediálního seriálu
Takoví normální mimozemšťané II (14) a dílem animovaného seriálu Simpsonovi XIV
(3) na programu Prima COOL, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb..
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00

Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním
programové upoutávky na seriál Spartakus: Krev a písek, která byla vysílána 19. března
2012 v 18:23 hodin v přestávce mezi dílem komediálního seriálu Takoví normální
mimozemšťané II (14) a dílem animovaného seriálu Simpsonovi XIV (3) na programu
Prima COOL, přičemţ obsahovala : Záběr souboje dvou gladiátorů. Jeden udeří
soupeře štítem do tváře, ten po úderu rotuje hlavou směrem k divákovi, přičemţ mu z
úst uniká hrst krve. Záběr je veden přes gladiátory proti slunci, coţ ozvláštňuje vizuální
vjem. K záběru zní ironický komentář: „Totál brutál seriál“; sekvenci tvoří dva po sobě
následující záběry – jeden z boje gladiátorů, jeden je jakousi fantazijní ilustrací: scénu
kdy postava gladiátora s rotací letí vzduchem, přičemţ se pod neviditelnými seky
rozpadá na kusy – takto odpadávají ruce a je šikmo přeseknut trup, přičemţ ze sečných
ran stříkají přívaly krve. Gladiátor při vítězném výkřiku – ruka s mečem míří mimo obraz,
odkud stříká příval krve; záběr ze sekvence dvou záběrů souboje gladiátorů:Skupina
gladiátorů při výcviku – v popředí jeden gladiátor napadá druhého. Navazující záběr –
gladiátor uhýbá před útočníkem, zezadu ho udeří a soupeř po zavrávorání naráţí
obličejem na kůl blíţe ke kameře – z úst přitom vypouští krev. K sekvenci zní ironický
komentář: „Hele, ty jsi spadl? Asi vítr, nebo co.“ Tyto scény obsahují silně vizuálně
explicitní zobrazení krvavého násilí, které je zobrazeno realisticky aţ naturalisticky v
soubojích gladiátorů.Takováto prezentace násilí má potenciál negativně ovlivnit
psychiku dětského a mladistvého diváka, traumatizovat ho, vyvolat byť i jen krátkodobé
noční děsy a v neposlední řadě je způsobilé povzbuzovat jeho vlastní agresi či sníţit
jeho práh citlivosti vůči násilí samotnému v reálném ţivotě. Rada provozovateli
televizního vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
8-0-0
36. 2012/545/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/22.4.2012/20:11:39 - 11 repríz/Persil
BLACK EXPERT
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.),
upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého
nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
obchodního sdělení Persil BLACK EXPERT, uvedeného jako "sponzor pořadu"
premiérově dne 22. dubna 2012 od 20:11:39 hodin na programu Nova a v 11 reprízách
na témţe programu do 30. dubna 2012 (včetně), dle přiloţeného seznamu, který
obsahoval reklamní prvky ve formě symbolických přirovnání nabádajících ke koupi
inzerovaného produktu, kdyţ uvádí „kaţdý potřebuje svojí hvězdu“ (oslovení diváka),
„Vaše prádlo má nyní novou Persil black“ „a černá zůstane krásná“. Obecně přijímané
jednoduché symbolické prvky (např. hvězda=dokonalost) s obsahem komentáře
vyvolávají v divákovi potřebu zakoupit produkt Persil BLACK EXPERT, neboť jedině tak
zůstane prádlo černé. Obchodní sdělení tedy naplňuje definiční znaky reklamy, a je
tudíţ reklamou, která ovšem nebyla ve vysílání nikterak oddělena od ostatních částí
vysílání a rovněţ nebyla ve vysílání jako reklama rozeznatelná. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
8-0-0
37. 2012/376/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Se čtyřkou na vrchol/Allianz
pojišťovna/13.2.2012/16:29:34 - oznámení o sponzorování programu součástí
upoutávky na pořad

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
dle ustanovení § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele Česká
televize, IČ: 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory, na
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
dne 13. února 2012 od 16:29:34 hodin na programu ČT4 Sport odvysílal oznámení o
sponzorování programu poskytovatelem pojištění ALLIANZ POJIŠŤOVNA A.S. v rámci
upoutávky na pořad Se čtyřkou na vrchol a tímto se dopustil porušení zákazu vysílat
oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na pořad, protoţe oznámení o
sponzorování programu bylo součástí upoutávky na pořad, jelikoţ tvořilo její začátek (na
oznámení o sponzorování bezprostředně navazovaly scény tvořící upoutávku na pořad
Se čtyřkou na vrchol). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto
upozornění.
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 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním oznámení o
sponzorování programu poskytovatelem pojištění ALLIANZ POJIŠŤOVNA A.S. v rámci
upoutávky na pořad Se čtyřkou na vrchol dne 13. února 2012 od 16:29:34 hodin na
programu ČT4 Sport, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb..
10-0-0
38. 2012/373/LOJ/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/Buly hokej živě/Česká
pojišťovna/13.2.2012/22:06:28 - oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na
pořad
- 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 toto usnesení : Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním oznámení o
sponzorování programu poskytovatelem pojišťovacích sluţeb ČESKÁ POJIŠŤOVNA
a.s. v rámci upoutávky na pořad Buly hokej ţivě s přímým přenosem zápasu 49. kola
Tipsport Extraligy HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha dne 13. 2. 2012 v čase od
22:06:28 na programu ČT4 Sport, neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb..
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
dle ustanovení § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje provozovatele Česká
televize, IČ: 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory, na
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe
dne 13. 2. 2012 v čase od 22:06:28 na programu ČT4 Sport odvysílal oznámení o
sponzorování programu poskytovatelem pojišťovacích sluţeb ČESKÁ POJIŠŤOVNA
a.s. v rámci upoutávky na pořad Buly hokej ţivě s přímým přenosem zápasu 49. kola
Tipsport Extraligy HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha a tímto se dopustil porušení
zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu v upoutávkách na pořad, protoţe
oznámení o sponzorování programu bylo součástí upoutávky na pořad, jelikoţ tvořilo
její začátek (na oznámení o sponzorování bezprostředně navazovaly scény tvořící
upoutávku na pořad Buly hokej ţivě s přímým přenosem zápasu 49. kola Tipsport

Extraligy HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
od doručení tohoto upozornění.
10-0-0
39. 2012/341/DRD/11 : 11 TV production, s.r.o.; Metropol TV/Supermáma/komplexní
vyšetření na Klinice GHC Praha/19.1.2012/09:00 - nepatřičný PP
- 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 4.
prosince 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 11 TV production,
s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26459981, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním reportáţe o komplexním vyšetření na Klinice GHC Praha v
pořadu Supermáma dne 19. ledna 2012 od 9:00 hodin na programu Metropol TV (čas
záznamu 14:59 – 36:50), z důvodu absence předchozího typově shodného upozornění
na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání 11 TV production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26459981, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním reportáţe o komplexním vyšetření na Klinice GHC Praha v pořadu
Supermáma dne 19. ledna 2012 od 9:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu
14:59 – 36:50) tím, ţe v předmětné reportáţi byly zvláště zmiňovány kvality a sluţby
předmětné kliniky („Uţ patnáct let se klinika GHC Praha profiluje jako soukromé
zdravotnické zařízení, které poskytuje klientům širokou diagnostickou a léčebněpreventivní péči na vysoké úrovni.“, „Pokud vás zajímají další podrobné informace,
podívejte se na webové stránky kliniky www.ghc.cz. Gensken vyšetření pročtěte na
www.ghcgenetics.cz a přihlašte se na facebooku pod nicknamem klinika ghc a
genetika.“ a „I kdyţ strávíte v příjemném prostředí kliniky GHC Praha s vyšetřením
skoro celý den, nemáte se vůbec čeho bát a navíc je o vás postaráno velmi příjemným
personálem, u kterého si můţete objednat vaši milovanou kávu, čaj, nebo i čokoládu.“ a
vyjmenovávání všech vyšetření zahrnutých v komplexním screeningu, které provádí
reportérka, zakončené slovy: "…a u ţen doplňujeme prohlídku o gynekologické
vyšetření.“, kde pouţití první osoby mnoţného čísla reportérkou prozrazuje reprodukci
naučeného textu prezentujícího kliniku). Divák se o předmětné klinice a o jejích
sluţbách dozvídá veškeré potřebné informace včetně uvedení přesné adresy kliniky a
jejích webových stránek. Předmětná klinika, která byla v předmětné reportáţi
umístěným produktem, je tak v reportáţi za uţití kombinace těchto prvků propagována a
předmětná reportáţ jednoznačně navádí diváky k tomu, aby ji navštívili a jí poskytované
sluţby vyuţili. Tím došlo k porušení povinnosti, podle které pořady obsahující umístění
produktu nesmějí nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo sluţeb,
zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich propagace.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání 11 TV production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov,

IČ: 26459981, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním reportáţe o komplexním vyšetření na Klinice GHC Praha v pořadu
Supermáma dne 19. ledna 2012 od 9:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu
14:59 – 36:50) tím, ţe v předmětné reportáţi bylo uţito neopodstatněného
zdůrazňování předmětné kliniky, která byla v předmětné reportáţi umístěným
produktem. V reportáţi docházelo k opakujícímu se zmiňování názvu kliniky, ať jiţ ve
slovních komentářích, či zobrazováňím loga kliniky. Klinice byla věnována přílišná
pozornost, kdy byly bezdůvodně sdělovány veškeré informace o klinice a jejích
sluţbách, dramaturgicky neopodstatněně zobrazovány interiéry kliniky včetně prvků,
jako například příjemné posezení u kávy mezi jednotlivými vyšetřeními, a kdy byla
předmětná klinika ústředním prvkem reportáţe (nešlo přímo o představení kompletního
vyšetření jako takového, ale o představení sluţeb předmětné kliniky). Tím došlo k
neopodstatněnému zmiňování produktu nad rámec dějového kontextu a k porušení
povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně
zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
9-0-0
40. 2012/340/DRD/11 : 11 TV production, s.r.o.; Metropol TV/Pražení/Music club
Theatro/18.1.2012/01:00 - nepatřičný PP
- 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 4.
prosince 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem 11 TV production,
s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26459981, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním reportáţe o Music clubu Theatro v pořadu Praţení dne 18. ledna
2012 od 1:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu 33:20 – 36:20), z důvodu
absence předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání 11 TV production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26459981, na porušení § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním reportáţe o Music clubu Theatro v pořadu Praţení dne 18. ledna
2012 od 1:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu 33:20 – 36:20) tím, ţe v
předmětné reportáţi byly zvláště zmiňovány kvality a sluţby předmětného klubu
("Večírky, krásné tanečnice, kvalitní drinky a spousta zábavy, tak to je Music Club
Theatro."; "...máme tady skvělý koktejlový bar, takţe si tady lidé mohou dát i dobré
drinky. A chtěl bych všechny pozvat, aby si přišli uţít tu skvělou zábavu, kterou tady
kaţdý víkend zaţíváme"; "Jestli máte rádi tématické mejdany, tak právě Music Club
Theatro je ta správná volba pro vás."; "...je ideálním místem pro vaši narozeninovou
oslavu či firemní party."). Divák se o předmětném klubu dozvídá veškeré potřebné
informace (otevírací doba, vţdy jednou týdně o víkendu je tématická akce, klub nabízí
rozsáhlý výběr nápojů) včetně výhod pro zákazníky vyuţívající klub pro soukromé
oslavy (zdarma obloţená mísa, koktejl, dort) a včetně uvedení přesné adresy klubu a
jeho webových stránek. Předmětný klub, který byl v předmětné reportáţi umístěným
produktem, je tak v reportáţi za uţití kombinace těchto prvků propagován a předmětná
reportáţ jednoznačně navádí diváky k tomu, aby tento klub navštívili. Tím došlo k
porušení povinnosti, podle které pořady obsahující umístění produktu nesmějí nesmějí

přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboţí nebo sluţeb, zejména zvláštním
zmiňováním tohoto zboţí nebo sluţeb za účelem jejich propagace. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání 11 TV production, s.r.o., sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26459981, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním reportáţe o Music clubu Theatro v pořadu Praţení dne 18. ledna
2012 od 1:00 hodin na programu Metropol TV (čas záznamu 33:20 – 36:20) tím, ţe v
předmětné reportáţi bylo uţito neopodstatněného zdůrazňování Music clubu Theatro,
který byl v předmětné reportáţi umístěným produktem. V reportáţi docházelo k
opakujícímu se zmiňování názvu klubu, ať jiţ ve slovních komentářích, či zobrazováňím
loga klubu. Klubu byla věnována přílišná pozornost, kdy byly bezdůvodně sdělovány
veškeré informace o klubu, dramaturgicky neopodstatněně zobrazovány interiéry klubu
a kdy byl předmětný klub jediným a ústředním prvkem reportáţe (nešlo o představení
například nějaké významné akce na jeho půdě, kde by klub tvořil pouhou kulisu těchto
informací, ale o představení klubu samotného; informace o konkrétní akci byly naopak
pouze okrajovou záleţitostí). Tím došlo k neopodstatněnému zmiňování produktu nad
rámec dějového kontextu a k porušení povinnosti, podle které pořady obsahující
umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
41. 2012/613/LOJ/GOR: GORENJE - real, spol. s r.o.; Gorenje/Kuchyně a spotřebiče
jedné značky/1.3.2012/09:20:15/Óčko - nekalá obchodní praktika
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakoţto ústřední správní
úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb.,téhoţ zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 4. prosince 2012 takto: Rada
ukládá společnosti GORENJE - real, spol. s r.o., IČ: 49615157, sídlo: Praha 4 - Michle,
Pobočná 1/1395 pokutu ve výši 200 000 ,- Kč dle dle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a
odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení GORENJE
- kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v
9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 reprízách v měsíci březnu 2012 na
různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu), a mutace odvysílané v
premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na programu Prima COOL a v 310 reprízách
v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu), se
dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., protoţe zadal reklamu, která
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, resp. obě mutace reklamního
spotu obsahovaly tvrzení „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A
navíc získáte spotřebiče zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo sluţby slovo „zdarma“
nebo formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci
zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaloţit další náklady, s výjimkou
nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo sluţby
nebo jejich doručením. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754- 19223001/0710, variabilní symbol 2012613. V souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol

2012613. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
9-0-0
42. 2007/837/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Události, komentáře/legislativní tvorba
Parlamentu ČR/16.2.2007/21:00 - skrytá reklama - 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. října 2012,
č.j.: 7 As 57/2012, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 2.
2012, č.j. 8 A 302/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady č.j. fol/2783/08 ze
dne 11. 3. 2008, jímţ byla uloţena účastníku řízení České televizi sankce ve výši
100.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., platném v
době spáchání jiného správního deliktu, jehoţ se dopustil odvysíláním pořadu Události,
komentáře, resp. části pořadu věnované problematice legislativní tvorby Parlamentu
ČR, dne 16. února 2007 od 21:00 hodin na programu ČT2, čímţ se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu.
10-0-0
43. 2009/1262/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/ČT2/ČT24/informace o výsledcích
arbitráže TV3 - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2012,
č.j. 5 A 131/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.:
2009/1262/vos/ČTV, č.j. LOJ/1338/2011, jímţ byla provozovateli Česká televize uloţena
sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
zpravodajství o výsledcích arbitráţe spojené s televizním programem TV3
neobsahovalo v dostatečné míře relevantní informace, z nichţ by se divák nedozvěděl
pouze fakt, ţe ČR uspěla v arbitráţi, ale rovněţ skutečnost, ţe se tím prokázalo, ţe
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodovala ve věci programu TV3 správně a v
mezích zákona.
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 2. listopadu 2012, č.j. 5 A 131/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí
Rady sp. zn.: 2009/1262/vos/ČTV, č.j. LOJ/1338/2011, jímţ byla provozovateli Česká
televize uloţena sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., neboť zpravodajství o výsledcích arbitráţe spojené s televizním
programem TV3 neobsahovalo v dostatečné míře relevantní informace, z nichţ by se
divák nedozvěděl pouze fakt, ţe ČR uspěla v arbitráţi, ale rovněţ skutečnost, ţe se tím
prokázalo, ţe Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodovala ve věci programu
TV3 správně a v mezích zákona.
9-1-0
44. 0860(2012): Finnet CZ, s.r.o.; Prima COOL/www.revolucni-prijem.cz/17.9.2012/od
18:29:52 - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Finnet CZ, s.r.o., IČ 28814932,
sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, k objasnění podstaty
obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, vysílaného v premiéře dne 17. září 2012
od 18:29:52 hodin na programu Prima COOL.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen záko o regulaci reklamy), ţádá
společnost Finnet CZ, s.r.o., IČ 28814932, sídlem Hradec Králové, Akademika

Heyrovského 1178/6, PSČ 500 03, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, k podrobnému objasnění podstaty nabízené sluţby v rámci
obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, respektive k objasnění, na jakém principu
zprostředkování nákupu zlata probíhá a jakým způsobem jsou zhodnocovány peněţní
prostředky investorů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení
výzvy.
10-0-0
45. 0779(2012): ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/LOH Londýn/FINEP byt v
soutěži/4.8.2012/10:02/neoznačený PP - po podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu neoznačil pořad
LOH Londýn, odvysílaný dne 4. srpna 2012 od 10:02 hodin na programu ČT4 Sport,
jako obsahující umístění produktu.
10-0-0
46. 0777(2012): GENUS TV a.s./Genus Plus/16. a 23.8.2012/14.30-20.30 - po podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání GENUS TV a.s.,
IČ 48291927, se sídlem Liberec 4 Rumunská č.p. 655/9, jakým způsobem je
naplňována licenční podmínka - závazný denní limit 70 minut premiérových
zpravodajsko-publicistických pořadů na programu Genus Plus vyplývající z rozhodnutí
Rady č.j. KOZ/4315/2011, sp. zn./ident.:2011/1057/KOZ/GEN.
10-0-0
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání GENUS TV a.s.,
IČ 48291927, se sídlem Liberec 4 Rumunská č.p. 655/9, ke zveřejňované nabídce
zařadit do vysílání vedle reklamy a teleshoppingu rovněţ sponzorský vzkaz jako jednu z
„reklamních moţností“ (například dne 16. 8. 2012 v 17.43 hodin.
9-0-0
47. 0868(2012): Strakonická televize, s.r.o.; Strakonická televize - oznámení o
překážkách vysílání
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele, Strakonická televize s.r.o., IČ
26076357, sídlem Mírová 831, 386 01 Strakonice, o překáţkách ve vysílání programu
Strakonická televize, které v současnosti provozovateli brání vytvářet program plně v
intencích licenčních podmínek.
10-0-0
48. 2012/742/had/Pok: Pokerživě s.r.o.; cardcasino.cz podání vysvětlení a sdělení
Ministerstva financí ČR
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Pokerţivě s.r.o., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1010/51, IČ 24790036, ve smyslu § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve věci objasnění skutečnosti, v jakém vztahu jsou stránky
www.cardcasino.cz, inzerované v obchodních sděleních cardcasino.cz - označení
sponzora vysílaných na programu ČT4 v červenci 2012, k internetovým stránkám
www.cardcasino.com, na něţ inzerované stránky odkazují.
9-0-0
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministertsva financí ČR ve věci posouzení
charakteru sluţby inzerované v rámci označení sponzora cardcasino.cz, odvysílaného
ve čtyřech mutacích premiérově dne 17. července 2012 od 23:29:39 hodin na programu
ČT4, 18. července 2012 od 0:07:16 hodin na programu ČT4, 19. července 2012 od
5:21:37 hodin na programu ČT4 a 21. července od 2012 od 0:37:11 hodin na programu
ČT4.
10-0-0
49. 2012/845/dol/KLK: KLIKBOX CZ s.r.o.; Žádost o zápis nelineární služby Klik TV

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele KLIKBOX
CZ s. r. o., ze dne 18. října 2012, doručeného Radě dne 30. října 2012, toto potvrzení:
Poskytovatel KLIKBOX CZ s. r. o., IČ: 293 73 247, se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G.
Masaryka 2957/9a, PSČ 690 02, byl dne 27. listopadu 2012 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání;
audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 19. října 2012 pod
názvem KLIK TV, umístěná na internetové adrese www.kliktv.cz
10-0-0
50. 2012/891/dol/CZI: Czech Idea s.r.o.; Změna skuteností uvedených v žádosti
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání,
spočívající ve změně poskytovatele sluţby Videačesky.cz (www.videacesky.cz).
Počínaje 6. listopadem 2012 je sluţba poskytována společností Czech Idea s. r. o., IČ:
288 57 518, se sídlem v Chlumci nad Cidlinou, Riegerova 320, PSČ 503 51
9-0-0
51. 0844(2012): Miroslav Všetečka; Podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby MVTV - internetová
televize pro Ašsko, Miroslava Všetečky, IČ 186 91 919, bytem v Aši, Tesařská 728,
PSČ: 352 01, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Miroslava
Všetečky, ze dne 14. listopadu 2012, doručeného Radě dne 23. listopadu 2012, toto
potvrzení: Poskytovatel Miroslav Všetečka, IČ 186 91 919, bytem v Aši, Tesařská 728,
PSČ: 352 01, byl dne 27. listopadu 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální
mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode dne 5. září 2011 pod názvem MVTV internetová televize pro Ašsko, umístěná na internetové adrese www.mvtv.cz
10-0-0
52. 0865(2012): různí; Rozbor služeb z hlediska definičních znaků audiovizuální
mediální služby na vyžádání
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, ţe internetové stránky
provozovatele o.s. UK media, IČ 28553322, sídlem Praha 5, U Kříţe 661/8, PSČ 15800,
umístěné na internetové adrese www.ukacko.tv nejsou audiovizuální mediální sluţbou
na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, ţe internetové stránky
provozovatele SPORTSTREAM s.r.o., IČ 28395247, sídlem Praha 6, Šárecká 1024/23,
PSČ 16000, umístěné na internetové adrese www.sportstream.cz nejsou audiovizuální
mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, ţe internetové stránky
provozovatele WBI Systems a.s., IČ 28508921, sídlem Říčany u Prahy, Barákova 237,
PSČ 25101, umístěné na internetové adrese http://learning.wbi.cz nejsou audiovizuální
mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.

10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, ţe internetové stránky
provozovatele Sdruţení pro rozvoj podnikání, IČ 69347051, sídlem Praha 7, Ovenecká
7, PSČ 17000, umístěné na internetové adrese www.webvize.cz nejsou audiovizuální
mediální sluţbou na vyţádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
10-0-0
53. 0769(2012): MAFRA, a.s.; VIDEO_IDNES/absence základních údajů-vyjádření
- Rada se seznámila s reakcí poskytovatele MAFRA, a.s., IČ 45313351, sídlem Praha
5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000, ve věci upozornění na porušení § 6 odst. 1 písm.
a) zákona č. 132/2010 Sb., k němuţ došlo v rámci sluţby VIDEO IDNES umístěné na
internetové adrese www.idnes.tv, neboť neobsahovala snadný, přímý a trvalý přístup k
základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání.
10-0-0
54. 0677(2012): KOMETA GROUP, a.s.; Podání vysvětlení - poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání na adrese http://www.hc-kometa.cz
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby KOMETA WEB TV,
společností KOMETA GROUP, a.s., IČ 262 96 195, se sídlem v Brně, Křídlovická 34,
PSČ: 603 00, ve věci neoznámení poskytování sluţby.
10-0-0
55. 0898(2012): Prováděcí vyhláška k zákonu č. 406/2012 Sb.
- Rada schvaluje návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 406/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10-0-0
56. 0912(2012): Stanovení termínu volby místopředsedy Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání
- Rada stanovuje termín volby místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
na 18. prosince 2012 na 23. zasedání Rady.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

