
Zápis z 11. zasedání, konaného ve dnech 11. 6. 2013 - 12. 6. 2013 

 
Přítomni: Kalistová, Foltán, Bezouška, Jehlička, Richterová, Pejřil, Krejčí, Ondrová, Bouška, 
Svoboda 
Omluveni: Kostrhun, Matulka, Šenkýř 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 11. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

9-0-0 

2. 2013/288/FIA/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. IČ: 483 94 866 / LTV PLUS – licence 
k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené 
ústní jednání 11. června 2013 ve 13.30 hodin  

-  Rada uděluje společnosti LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. IČ: 483 94 866, sídlo: 
Klimkovice, Požárnická 140, PSČ 742 83, 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: LTV PLUS; základní 
programová specifikace: Regionální informační a edukativní program; územní rozsah 
vysílání: Moravskoslezský kraj, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního 
úřadu, ČTÚ – 44 867/2013-613, č.j.: 4769; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle 
žádosti č.j.: 3571 ze dne 5. dubna 2013 ve znění upřesnění č.j.: 4132 ze dne 22. dubna 
2013 

9-0-0 

3. 2013/282/zem/MF: MF TV s.r.o./Metropol TV; řízení o udělení licence k zemskému 
digitálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím vysílačů - ústní jednání dne 11. 
června 2013, 13:45 h  

-  Rada uděluje společnosti MF TV s.r.o., IČ 271 25 785, se sídlem Praha 4 – Modřany, 
Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, licenci k provozování zemského digitálního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) 
programu: Metropol TV, základní programová specifikace: plnoformátový program; 
územní rozsah vysílání: Praha a Střední Čechy, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-39 785/2013-613 ze dne 16. dubna 2013, dle 
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah vysílání: 24 h denně; 
hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti ze dne 3. dubna 2013, č.j. 3490, ve 
znění vyjádření doručeného dne 29. dubna a 2. května 2013, č.j. 4491 a 4526.  

9-0-0 

 

4. 2013/266/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; žádost o udělení souhlasu 
se změnou označení (názvu) programu, zakladatelské listiny a programového a 
vysílacího schématu – výslech svědků mimo ústní jednání 

-  Rada provedla důkaz výslechem svědků Petra Pospíchala, Josefa Josefíka a Mgr. 
Petra Štěpánka mimo ústní jednání 

9-0-0 

-  Rada bere na vědomí omluvu předvolaného svědka Ing. Václava Žáka z účasti na 
výslechu 

9-0-0 



-  Rada bere na vědomí omluvu předvolané svědkyně JUDr. Zdeňky Hůlové z účasti na 
výslechu 

9-0-0 

5. 2013/320/bar/Rad: Radio Investments s. r. o.; žádost o udělení souhlasu s fúzí 
sloučením 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s 
přeměnou společností RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., Radio 
ProTon s. r. o., Radio TWIST Praha, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., RADIO STATION 
BRNO, spol. s r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o. a BROADCAST MEDIA, s. r. o. formou 
fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. 

8-0-0 

6. 2012/132/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W se sektorovým omezením z 
vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny – informace o odpovědi ČTÚ a vyrozumění 
účastníků 

-  Rada se seznámila se sdělením Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-
54460/2012-613/IV.vyř. ze dne 21. 5. 2013 

8-0-0 

-  Rada vyrozumívá účastníky licenčního řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Pardubice-Polabiny s podmíněným sektorovým omezením výkonu o sdělení 
Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-54460/2012-613/IV.vyř. ze dne 21. 5. 2013 
a stanoví účastníkům lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění s tím, 
že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto 

8-0-0 

8. 2012/797/zab/Měs: Město Luže - podnět k vyhlášení licenčního řízení k provozování 
rozhlasového vysílání na kmitočtu Luže 93,2 MHz / 100 W - vyhlášení licenčního řízení 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. 
července 2013 do 17:00 hodin 

8-0-0 

9. 0463(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 5356/25013 a 5357/2013) posluchače na 
nevhodný obsah pořadu „U Kalicha“, který byl odvysílán na programu ČRo 2 - Praha 
(1); Rada se seznámila se stížností (č.j. 5239/2013) ) posluchače na pořad „Pro a proti“, 
který byl odvysílán dne 21. května 2013 (2); Rada se seznámila se stížností (č.j. 
5240/2013) posluchače na zrušení stanice Leonardo a změnu znělky programu ČRo 2 – 
Praha (3); Rada se seznámila se stížností (č.j. 5181/2013) posluchače na užívání pojmů 
„revoluce“ a „sametová revoluce“ ve vysílání Českého rozhlasu (4); Rada se seznámila 
s potvrzením (č.j. 5100/2013) Rady Českého rozhlasu o převzetí postoupených podnětů 
(5); Rada se seznámila s reakcí (č.j. 5358/2013) posluchačky na závěry analýzy 
ohledně minutové hry s podtitulem „Pornoherci“ (6); Rada se seznámila se stížnostmi 
(č.j. 4631/2013 a č.j. 4667/2013) posluchače na pořad „Pro a proti“, který byl odvysílán 
dne 1. května 2013 na programu ČRo Plus od 21:10 hodin i s jeho analýzou a dospěla k 
závěru, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. (7); Rada se 
seznámila se stížností (č.j. 5103/2013) posluchače na pořad „Ráno 5-9“, který byl 
odvysílán dne 20. května 2013 od 8:53 hodin na programu FREKVENCE 1 (8). 

8-0-0 

10. 0462(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém 
vysílání 



-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
ČESKÝ ROZHLAS (program ČRo Radiožurnál; 94,6 MHz Praha) dne 21. května 2013, 
ČESKÝ ROZHLAS (ČRo Dvojka; 91,2 MHz Praha) dne 21. května 2013, COUNTRY 
RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne 21. května 
2013, LONDA spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 87,6 MHz Brno) dne 21. května 2013, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 21. května 2013, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. (program Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 21. května 2013 
a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 21. 
května 2013 

8-0-0 

-  Rada žádá od šiřitele reklamy, COUNTRY RADIO s.r.o., IČ: 452 70 881, se sídlem 
Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00, informace o zadavateli reklamy na léčivý 
přípravek Traumaplant, která byla odvysílána dne 21. května 2013 v 9:02:44 hodin a 
11:40:06 hodin na programu COUNTRY RADIO (106,8 MHz Ústí nad Labem) 

8-0-0 

11. 2013/322/FOL/Jan: Rádio Čas s.r.o./18.2.2013/8:30:24,11:27:08 a 13:57:18/ RADIO 
ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava)/doplňky stravy M. J. Beta/absence "doplněk 
stravy"/zpracování reklamy_ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje 
se zpracovatelem reklamy, společností Rádio Čas s.r.o., IČO: 25817183, se sídlem 
Karla Svobody 130/95, Ostrava - Plesná, PSČ 725 27, správní řízení z moci úřední, 
neboť zpracováním reklamy na doplňky stravy M. J. Beta, která byla odvysílána dne 18. 
února 2013 v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu 
RADIO ČAS-FM (92,8 MHz Ostrava), se mohl dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk 
stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk 
stravy". 

8-0-0 

12. 0449(2013): RADIO MORAVA s. r. o. / Kiss Morava; vznik zástavního práva k 
obchodnímu podílu společnosti Radio Investments s. r. o. ve společnosti 
provozovatele 

-  Rada se seznámila s oznámením o vzniku zástavního práva k obchodnímu podílu 
společnosti Radio Investments s. r. o. ve společnosti provozovatele RADIO MORAVA s. 
r. o. 

8-0-0 

13. 2012/353/zab/Sta: Star Promotion, s. r. o. / RADIO HEY Praha; žádost o přidělení 
kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 200 W – informace o rozsudku Městského 
soudu v Praze 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 5A 
35/2013 ze dne 23. 5. 2013 

8-0-0 

-  Rada beze zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 5A 
35/2013 ze dne 23. 5. 2013 

7-0-0 

14. 2012/310/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; žádost o přidělení kmitočtu Písek 100,2 
MHz / 50 W - seznámení s rozsudkem MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2013, 
č.j. 9 A 190/2012 – 53-62, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 



2012/310/zab/MED, č.j. STR/3221/2012, kterým Rada udělila provozovateli MEDIA 
BOHEMIA, a.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající v přidělení kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 
W. 

8-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne dne 13. března 2013, č.j. 9 A 190/2012 – 53-62, kterým bylo zrušeno rozhodnutí 
Rady sp. zn. 2012/310/zab/MED, č.j. STR/3221/2012, kterým Rada udělila 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající v přidělení kmitočtu Písek 
100,2 MHz / 50 W. 

8-0-0 

15. 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 rozhlasové služby na provoz VKV vysílače 

8-0-0 

16. 0630(2012): informace o žádostech o poskytnutí informací podle zákona č. 
106/1999 Sb. 

-  Rada se seznámila s informací o žádosti společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o 
poskytnutí informací 

8-0-0 

17. 2013/470/FIA/CET: CET 21 spol.s r.o. / Telka - televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T– změna licenčních podmínek – předchozí 
souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol.s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (licence sp. zn.: 2013/3/FIA/CET, č.j.: 
FIA/620/2013 ze dne 5. února 2013) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Telka 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně licenčních 
podmínek, a to ve změně časového rozsahu vysílání z 16 – 18 hodin denně na 21 – 24 
hodin denně v rozsahu žádosti č.j.: 5597 ze dne 31. května 2013.  

8-0-0 

18. 2013/471/FIA/CET: CET 21 spol.s r.o. / Telka - televizní vysílání prostřednictvím 
družice– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol.s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (licence sp. zn.: 2013/124/FIA/CET, č.j.: 
FIA/858/2013 ze dne 19. února 2013) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Telka 
prostřednictvím družice, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně 
časového rozsahu vysílání z 16 – 18 hodin denně na 21 – 24 hodin denně v rozsahu 
žádosti č.j.: 5598 ze dne 31. května 2013. 

8-0-0 

19. 2013/479/FIA/CET: CET 21 spol.s r.o. / fanda - televizní vysílání prostřednictvím 
družice– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol.s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (licence sp. zn.: 2012/454/sve/CET, č.j.: 
sve/2139/2013 ze dne 12. června 2012) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu fanda 



prostřednictvím družice, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně 
časového rozsahu vysílání z 18 – 20 hodin denně na 21 – 24 hodin denně v rozsahu 
žádosti č.j.: 5594 ze dne 31. května 2013. 

8-0-0 

20. 2013/476/zem/CET: CET 21 spol.s r.o./fanda; televizní vysílání šířené prostřednictví 
pozemních vysílačů v systému DVB-T - změna časového rozsahu vysílání programu 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 4567, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
sve/2664/2011, spis. zn.: 2011/720/sve/CET, ze dne 23. srpna 2011, spočívající ve 
časového rozsahu vysílání programu fanda šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systémů DVB-T, na 21 – 24 hodin denně, v rozsahu dle podání ze dne 31. 
května 2013, č.j. 5599. 

8-0-0 

21. 2013/468/zem/CET: CET 21 spol.s r.o./Nova Cinema; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - změna časového rozsahu vysílání 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
zem/9213/07, spis. zn.: 2007/790/zem/CET, ze dne 23. října 2007, spočívající ve 
časového rozsahu vysílání programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím družice, 
na 21 – 24 hodin denně, v rozsahu dle podání ze dne 31. května 2013, č.j. 5596. 

8-0-0 

22. 2013/478/zem/CET: CET 21 spol.s r.o/Nova Cinema; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - změna časového rozsahu 
vysílání 

-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456 , se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
sve/2665/2011, spis. zn.: 2011/732/sve/CET, ze dne 23. srpna 2011, spočívající ve 
časového rozsahu vysílání programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB-T, na 21 – 24 hodin denně, v rozsahu dle podání 
ze dne 31. května 2013, č.j. 5595. 

8-0-0 

23. 2013/427/zem/Dig: Digital Broadcasting s.r.o./Pohoda R; digitální televizní vysílání 
šířené prostřednictvím pozemních vysíláčů - změna názvu programu 

-  Rada vydává provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem 
Ostrava – Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
zem/109/2013, spis. zn.: 2012/411/zem/Dig, ze dne 4. ledna 2013, spočívající ve změně 
označení (názvu) programu Pohoda R na Rebel, v rozsahu dle podání ze dne 21. 
května 2013, č.j. 5184.  

8-0-0 

24. 0120(2013): Metropol TV, spol. s r.o./Pětka; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T- žádost o ukončení vysílání 
televizního programu Pětka k 1. červenci 2013 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Metropol TV, spol. s r.o., IČ 264 29 144, se 
sídlem České Budějovice 3, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, zanikne ke dni 1. července 
2013 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 
23. května 2013, č.j. 5238, licence č.j. zem/3207/2012, spis. zn. 2012/609/zem/Met, ze 
dne 4. září 2012, k provozování televizního vysílání programu Pětka šířeného 



prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

25. 0465(2013): RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. - regionální televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů / RTA JIŽNÍ ČECHY - ukončení vysílání a zánik platnosti licence 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 46683321, se 
sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, zanikla dne 22. května 2013 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 22. května 2013, č.j. 
5195, licence č.j. Ru/137/94 ze dne 22. listopadu1994, k provozování televizního 
vysílání programu RTA JIŽNÍ ČECHY jih šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů; 
o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

26. 0469(2013): RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s. - regionální televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů / RTA JIŽNÍ MORAVA - ukončení vysílání a zánik platnosti licence  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s., IČ: 60731915, se 
sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, zanikla dne 23. května 2013 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 22. května 2013, č.j. 
5195, licence č.j. Ru/215/97 ze dne 21. října 1997, k provozování televizního vysílání 
programu RTA JIŽNÍ MORAVA šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů; o této 
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.  

8-0-0 

27. 0472(2013): RTA OSTRAVA s.r.o.; regionální televizní vysílání prostřednictvím 
vysílačů / RTA OSTRAVA - ukončení vysílání a zánik platnosti licence  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o., IČ: 47984392, se 
sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, zanikla dne 23. května 2013 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 22. května 2013, č.j. 
5195, licence č.j. Ru/216/97 ze dne 21. října 1997, k provozování televizního vysílání 
programu RTA OSTRAVA šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů; o této 
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

28. 0473(2013): RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.; regionální televizní vysílání 
prostřednictvím vysílačů / RTA VÝCHODNÍ ČECHY - ukončení vysílání a zánik 
platnosti licence  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 
25960814, se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4, zanikla dne 23. května 2013 podle § 
24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 22. května 
2013, č.j. 5195, licence č.j. Ru/34/96 ze dne 12. března 1996, k provozování televizního 
vysílání programu RTA VÝCHODNÍ ČECHY šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb 

8-0-0 

 

29. 0474(2013): RTA ZLÍN, s.r.o. - regionální televizní vysílání prostřednictvím vysílačů 
/ RTA ZLÍN - ukončení vysílání a zánik platnosti licence  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164, se sídlem 
Nuselská 499/132, Praha 4, zanikla dne 22. května 2013 podle § 24 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 22. května 2013, č.j. 5194, 
licence č.j. Ru/36/96 ze dne 12. března 1996, k provozování televizního vysílání 
programu RTA ZLÍN šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů; o této skutečnosti 
vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb 

8-0-0 



30. 0913(2012): Českomoravská televizní, s.r.o./R1 jih; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - žádost o ukončení vysílání 
televizního programu R1 jih k 23. května 2013 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Českomoravská televizní, s.r.o., IČ 260 32 
660, se sídlem Jihlava, Křížová 111/2, PSČ 586 01, zanikla dne 23. května 2013 podle 
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti doručené Radě dne 23. 
května 2013, č.j. 5286, licence č.j. Ru/123/94 ze dne 28. června 1994, k provozování 
televizního vysílání programu R1 jih šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb. 

8-0-0 

31. 2011/691/zem/EBD: EBD s.r.o./TV 7; televizní vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB¨-T - řízení o odnětí licence dle § 63 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., - ukončení dokazování 

-  Rada se seznámila s informací o stavu řízení, vedeném podle § 63 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., s provozovatelem EBD s.r.o. o odnětí licence.  

8-0-0 

-  Rada oznamuje provozovateli EBD s.r.o., IČ 280 72 782, se sídlem Kájov, Staré 
Dobrkovice 16, PSČ 381 01 Český Krumlov, zastoupeného na základě plné moci Mgr. 
Mojmírem Náplavou, advokátem, se sídlem Uherské Hradiště, Zelný trh 1249, že bylo 
ukončeno dokazování ve věci řízení, č.j. 2011/1812/2011, o odejmutí 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. Rada sděluje 
provozovateli před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, že v souladu s ustanovením § 
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se může k podkladům řízení písemné vyjádřit, a to 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

8-0-0 

32. 2013/460/FIA/Pro: Progress Digital s.r.o. / IČ 294 50 420 – převzaté rozhlasové a 
televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB - T – registrace  

-  Rada registruje právnickou osobu Progress Digital s.r.o., IČ 286 36 589, se sídlem 
Stavební 992/1, Poruba, PSČ 708 00 Ostrava, jako provozovatele převzatého 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T; 
územní rozsah vysílání: Česká republika v souladu s osvědčením ČTÚ č. 3472 ze dne 
22. ledna 2013; programová nabídka: televizní programy české: Retro Music Television, 
v rozsahu přihlášky k registraci ze dne 29. května 2013, č.j.: 5536 

8-0-0 

33. 0422(2013): občanské sdružení podle § 83/1990 Sb., o sdružování občanů - 
vyjádření (stanovisko) k účasti občanského sdružení v řízení o licenci/registraci podle 
zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s dotazem pana Vladimíra Borského doručeným dne 14. května 
2013, č.j. 4926  

8-0-0 

34. 0419(2013): Stanice O, a.s.; žádost o sdělení stanoviska Rady k zamýšlené fúzi 

-  Rada se seznámila s právním stanoviskem advokátní kanceláře Weinhold Legal, 
doručeným dne 5. června 2013, a s právním stanoviskem JUDr. Zdeňka Hromádky, 
doručeným dne 6. června 2013, k problematice plánované fúze v rámci vlastnické 
struktury společnosti provozovatele Stanice O, a.s. 

8-0-0 

-  Rada sděluje provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 265509911, se sídlem Praha 5 - 
Košíře, Vrchlického č. p. 439/29, PSČ 150 00, že za uvedených skutkových okolností je 
možné dle platné právní úpravy požadovaný záměr uskutečnit, s tím, že požadovaná 



změna podléhá předchozímu souhlasu Rady dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb.  

8-0-0 

35. 0429(2013): Různí provozovatelé; změny oznámené provozovateli vysílání 

-  Rada se seznámila s 8 oznámeními provozovatelů vysílání 

7-0-0 

36. 0417(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza vysílání / Prima ZOOM / 17. 5 2013 od 
13.25 do 22.00 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu Prima ZOOM ze dne 17. 5. 2013 od 13.25 do 22.00 hod.  

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, sídlo: Na žertvách 132/24, PSČ 180 00 Praha 8) na porušení § 32 odst. 1 
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zahájení 
vysílání programu Prima ZOOM. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

8-0-0 

37. 0452(2013): Fajn Rock Media, s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání 
programu FAJNROCK TV v časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 17. 4. 2013 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu FAJNROCK 
TV v časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 17. 4. 2013. 

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 Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 
24176214, sídlem Hradešínská 1825/36, PSČ 10100, Praha 10, na porušení ustanovení 
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu TV ROCKPARÁDA 
dne 17. dubna 2013 od 17:00 hodin na programu FAJNROCK TV, který nebyl na svém 
konci zřetelně označen jako pořad obsahující umístění produktu, se dopustil porušení 
povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na 
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto 
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci 
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 
24176214, sídlem Hradešínská 1825/36, PSČ 10100, Praha 10, na porušení ustanovení 
§ 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že 
v pořadu TV ROCKPARÁDA dne 17. dubna 2013 od 17:00 hodin na programu 
FAJNROCK TV v čase 0:51:45-0:53:03 od začátku pořadu došlo k nepatřičnému 
zdůrazňování produktu Svijany, neboť jeden z moderátorů při předávání tohoto 
produktu hostům pořadu označil pivo Svijany za báječné a nejlepší v republice. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

8-0-0 



38. 0456(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT - 11/2013 (26 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 17. do 31. května 2013: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, 4. 
Května 2013 v 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - Dobrý synek, 18. 
května 2013 v 11:40 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV - 25. května 2013 v 7:15 hodin, 
obsah ohrožující děti a mladistvé; CET 21 spol. s r.o./SMÍCHOV – Superbad, 14. 
Května 2013 v 20:50 hodin; CET 21 spol. s.r.o./Nova Cinema - Ve znamení raka, 22. 
května 2013 v 18:05 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - mediální 
obraz důchodců; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - nevhodné chování moderátora, 23. května 
v 8:00 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 - Ali Baba a čtyřicet loupežníků, 25. května 2013 v 
12:30 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Vyprávěj, 24. května 2013 v 20:00 hodin; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, Události; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - informování o 
církevních restitucích; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - nesouhlasné stanovisko týkající se 
rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - vyváženost ve 
zpravodajských a publicistických pořadech na programech ČT; CET 21 spol. s r. 
o./NOVA - Televizní noviny, 18. dubna 2013 v 19:56 hodin; TV CZ s.r.o/ACTIVE TV - 
Sexy výhra, nekalé praktiky; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - Bez 
cenzury, 30. dubna 2013 v 20:15 hodin; Nespecifikovaný provozovatel/Nespecifikovaný 
pořad - hlasitost reportérů; Stanice O, a.s./"O" (Óčko) - obsah ohrožující děti a 
mladistvé; Nespecifikovaný provozovatel/stížnost na reklamu Captain Morgan; 
Nespecifikovaný provozovatel/stížnost na klamavou reklamu RWE; CET 21 spol. s 
r.o./NOVA – Ordinace v růžové zahradě, 30. dubna 2013 v 20:30 hodin; TV CZ 
s.r.o./ACTIVE TV – Sexy šance, špatné zadání soutěžní otázky; FTV Prima, spol. s r.o./ 
Prima COOL - Námořní vyšetřovací služba L.A., 11. Května 2013 v 8:20 hodin; 
Barrandov Televizní Studio a.s.¬/ Televize Barrandov - Bez cenzury, 7.května .2013 v 
20.05 hodin. 

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 (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 Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 
140 70 Praha 4, IČ:27383, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Události, 
respektive reportáže týkající se smlouvy o provozování letecké záchranné služby (dále 
jen LZS), dne 4. května 2013 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24. V reportáži 
nebyly použity všechny v té době známé informace o případu, reportáž vyzněla jako 
kriminalizace exministra Julínka, k čemuž byla použita zavádějící rétorika a 
manipulativní řazení faktů, z nichž divák mohl nabýt dojmu o jednoznačnosti viny 
exministra, potažmo ODS, spočívající v přijetí sponzorských darů od soukromých firem, 
jimž byla vzápětí přidělena licence na provozování LZS a byly s nimi sepsány pro stát 
nevýhodné smlouvy, ačkoli ve skutečnosti tyto smlouvy nejsou pro stát prokazatelně 
nevýhodné a nemusí existovat žádná souvislost mezi běžnými a poměrně 
zanedbatelnými sponzorskými dary a provozováním LZS. Mimořádně neobjektivním 
prvkem pak bylo účelové zařazení z kontextu vytrženého záznamu části debaty z r. 
2007 mezi tehdejším ministrem Julínkem a poslancem Rathem, z něhož mohl divák 
nabýt dojmu, že už tehdy byl Julínek v podezření z nekalé činnosti v rámci rozhodování 
o budoucnosti LZS, ačkoli šlo tehdy o čistě politický spor, zda a jak LZS privatizovat, 
popřípadě ponechat v režii státu, což nijak nesouvisí s nynějším obviněním z 
korupčního jednání v rámci proběhnuvší privatizace - přesto je zpracováním reportáže 
toto propojení jednoznačně evokováno. Tímto jednáním se provozovatel mohl dopustit 
porušení ustanovení, ukládajícího povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. 

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, se sídlem Na žertvách 132/24, 180 00 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Dobrý synek dne 18. 
května 2013 v 11:40 hodin na programu Prima family se dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že 
uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být 
u obrazovky děti, obsahoval scény vyvolávající u dětského diváka pocity děsu a 
strachu, a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat úzkostné stavy obav o bezpečí 
své i svých blízkých. Závadný charakter měly scény, kdy se jeden z protagonistů snaží 
zabít svou sestru (1:08:10 – 1:11:30 od začátku pořadu) a matku (1:40:00 – 1:44:30). 
Dále pořad mohl způsobit zejména dětským divákům psychický otřes, a zejména u dětí 
nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich 
psychiku, povzbudit jejich vlastní agresi a vyvolat touhu napodobovat zobrazené jednání 
ve scéně, kdy je bezdůvodně stříleno na psa (0:39:45 – 0:41:40) a hozena figurína na 
cestu s cílem způsobit dopravní nehodu (0:44:00 – 0:47:55). Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV CZ s.r.o., sídlem 
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24267309, na porušení § 49 odst. 1 písm. c), 
kterého se dopustil tím, že dne 25. května 2013 v době od 6:00:00 až 7:53:23 hodin 
vysílal na programu ACTIVE TV teleshopping (statickou nabídku), který inzeroval 
erotické služby, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat reklamy 
a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobků v době od 06.00 hodin 
do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Superbad dne 14. května 2013 od 20:50 hodin na programu SMÍCHOV, jenž obsahoval 
tyto vulgarismy (časy od začátku pořadu): chcaní (2:02), šukat (6:15, 7:02), šoustat 
(6:30), šuká (22:03), pochcat (23:11), kurva (41:25), do prdele (1:04:09, 1:45:04), 
pinďour (1:04:39), z prdele (1:04:55), vysral (1:09:05, 1:09:10, 1:09:13, 1:09:55), do 
prdele (1:45:04), průser (1:47:25) a další, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat 
do programu pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

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, upozor ňuje provozovatele CET 21 spol. s.r.o., IČ 
45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení § 32 



odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. května 2013 
odvysílal od 18:05 hodin na programu Nova Cinema pořad Ve znamení raka, který 
obsahoval vulgarismy „kurva“ (v čase 00:10:50 od začátku pořadu), „šukal“ (00:13:34) a 
„šoustáš“ (00:19:58), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22.00 do 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 

platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, 

sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední 

pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 

Televizní noviny, resp. reportáže ČOI: většina „předváděček“ podvádí,  dne 18. dubna 

2013 v 19.30 hodin na programu NOVA, se mohl dopustit porušení povinnosti dbát 

zásad objektivity a vyváženosti, jelikož v reportáži zazní: „Dvě z firem, 1. Česká 

reklamní společnost a Agentura Zákoutí, mají stejného společníka, firmu Kastelis.“, 

přestože dle obchodního rejstříku v době odvysílání reportáže není firma Kastelis 

společníkem ani jedné z uvedených firem. Zcela neodůvodněně a manipulativně je pak 

ve zprávě, která se zabývá agresivními obchodními praktikami na předváděcích akcích, 

dáno do souvislosti společnictví firmy Kastelis v pokutovaných firmách a fakt, že firma 

Kastelis před dvěma lety sponzorovala politickou stranu Věci veřejné. Účelovým, 

manipulativním a fakticky neodůvodněným spojením problematiky sankcionování 

agresivních obchodních praktik na předváděcích akcích a politické strany Věci veřejné 

se provozovatel odchýlil od zásad objektivního a vyváženého informování.   

8-0-0 

 

39. 2013/55/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Krimi plus/Případ Petra 
Belančíka/28.11.2012/19:35 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto usnesení: 
Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se 
sídlem 18000 Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, správní řízení vedené pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním pořadu Krimi Plus dne 28. listopadu 2012 od 19:35 hodin na programu 
Prima family, neboť podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nebyla dostatečně 
naplněna. 

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, se sídlem 18000 Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, na porušení § 31 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi Plus dne 28. listopadu 



2012 od 19:35 hodin na programu Prima family se dopustil porušení povinnosti 
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a 
oddělovat názory a hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru. V 
reportáži odkrývající pozadí případu dvojnásobné vraždy byla zcela nepodloženě a 
jednostranně vyzdvihována role, kterou měla na vraždách sehrát závislost 
obžalovaného Petra Belančíka na počítačových hrách, a upozaďovala jeho závislost na 
drogách (jmenovitě pervitinu) a paranoidní psychózu, jejímž spouštěčem nemusela být 
závislost na počítačových hrách, nýbrž drogová závislost či jiné faktory, čímž došlo k 
poskytnutí manipulativních informací, které divákům mohly zabránit v utvoření 
uceleného názoru na danou problematiku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od 
doručení tohoto upozornění 

8-0-0 

40. 0459(2013): Návrh na přerušení řízení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 
64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“) rozhodla dne 11. června 2013 vydat následující usnesení: Správní řízení vedené z 
moci úřední se šiřitelem reklamy, společností Chello Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 
501, se sídlem Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, sp. zn. 2013/184/had/Che se 
přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního 
řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze.  

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.“), v souladu s ustanovením § 
64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“) rozhodla dne 11. června 2013 vydat následující usnesení: Správní řízení vedené z 
moci úřední se šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, sp. zn. 2013/187/had/CET se 
přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního 
řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze.  

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.“), v souladu s ustanovením § 
64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“) rozhodla dne 11. června 2013 vydat následující usnesení: Správní řízení vedené z 
moci úřední se šiřitelem reklamy, společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se 
sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132,, sp. zn. 2013/186/had/FTV se přerušuje do doby 
skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5A 50/2013, 
které je vedeno při Městském soudu v Praze.  

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.“), v souladu s ustanovením § 
64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“) rozhodla dne 11. června 2013 vydat následující usnesení: Správní řízení vedené z 
moci úřední se šiřitelem reklamy, společností Stanice O, a.s., IČ: 265 09 911, se sídlem 



Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00,, sp. zn. 2013/185/had/Sta se 
přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního 
řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

8-0-0 

41. 2013/83/had/MUC: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.; Wobenzym/9.9.2012/08:53:32/fanda - 
obchodní sdělení - absence výzvy - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na základě ustanovení § 7 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a 
ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 11. června 2013 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení společností MUCOS Pharma CZ, 
s.r.o., IČO: 186 30 138 sídlem Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, vedené pro možné 
porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému 
mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení/reklamy Wobenzym premiérově vysílané 
dne 9. září 2012 od 8:53:32 hodin na programu fanda, neboť se porušení zákona ze 
strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

8-0-0 

42. 0138(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima Family/VIP zprávy/Dárky firmy Mattel pro 
MŠ v Domašově n. Bytřicí/13.12.2012/19:50 - pořádková pokuta Mattel Czech Republic 
s.r.o. 

-  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 na základě ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 11. června 
2013 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
ukládá společnosti Mattel Czech Republic s.r.o., IČ 27177807, sídlem Václavské nám. 
19/832, 110 00 Praha 1, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně 
odepřela podat vysvětlení k dotazu Rady, na základě jakého smluvního ujednání se 
společnost prezentovala v pořadu VIP Zprávy, resp. v reportáži o dárcích pro mateřskou 
školku v Domašově nad Bystřicí, vysílané dne 13. prosince 2012 v 19:50 hodin na 
programu Prima family. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2013138. 

8-0-0 

43. 0026(2013): ČESKÁ TELEVIZE; Otázky Václava Moravce Speciál/krajské a senátní 
volby 2012 - po odborném sociologicko-politologickém posudku 

-  Rada se seznámila s odborným sociologicko-politologickým posudkem volebního 
modelu, na jehož základě byli zváni hosté do předvolebních pořadů Otázky Václava 
Moravce Speciál veřejnoprávního provozovatele Česká televize a Volební speciál 
Martina Veselovského veřejnoprávního provozovatele Český rozhlas před krajskými 
volbami v roce 2012. 

8-0-0 

44. 0333(2013): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Cesta na 
Hrad/29.11.,6.12.,13.12.,20.12.,8.1.,23.1./ podle jakého klíče byli zváni kandidáti - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, podle jakého klíče 
byli zváni konkrétní prezidentští kandidáti do jednotlivých vydání pořadu Cesta na Hrad 



(co určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), vysílaných ve dnech 
29.11.2012, 6.12.2012, 13.12.2012, 20.12.2012 a 8.1.2013 na programu Nova. 

8-0-0 

45. 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 se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, 
č.j. 10 A 28/2013, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2012/613/LOJ/GOR, č.j. LOJ/23/2013, jímž byla společnosti GORENJE - real, spol. s 
r.o., uložena sankce ve výši 200 000 ,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení/reklamy 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 přiloženého 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 přiloženého seznamu), se 
dopustila porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., protože zadala 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 služby slovo 
„zdarma“ nebo formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v 
propagované akci zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaložit další náklady, 
s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku 
nebo služby nebo jejich doručením.  

8-0-0 

-  Rada bere zpět kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 
dubna 2013, č.j. 10 A 28/2013, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2012/613/LOJ/GOR, č.j. LOJ/23/2013, jímž byla společnosti GORENJE - real, spol. s 
r.o., uložena sankce ve výši 200 000 ,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení/reklamy 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 přiloženého 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 přiloženého seznamu), se 
dopustila porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 40/1995 Sb., protože zadala reklamu, 
která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu. 

8-0-0 

46. 2010/524/VAL/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO/Californication III (10 a 
11)/9. a 16.3.2010/21:30 - 100 000Kč - po rozsudcích NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 64/2012 – 31, 
kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o. 
proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 277/2010 – 39, kterým byla zamítnuta 
žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. VAL/3533/2012, kterým byla tomuto provozovateli 
uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Californication III. (10) – 
Dogtown dne 9. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO. 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 65/2012 – 24, 
kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o. 
proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 5 A 278/2010 – 39, kterým byla zamítnuta 
žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. VAL/3534/2012, kterým byla tomuto provozovateli 
uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 



č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Californication III. (11) – 
Příchody a odchody dne 16. března 2010 ve 21:30 hodin na programu HBO. 

8-0-0 

47. 2012/252/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Beze stopy II (18)/7.12.2011/15:35 - 100 
000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2013 
č.j. 9 A 220/2012, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí Rady Sp. 
zn./Ident.: 2012/252/LOJ/CET Č.j.: LOJ/3465/2012, jímž byla udělena sankce ve výši 
100 000 ,- Kč pro porušení ustanovení § 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 pořadu 
Beze stopy II (18) dne 7. prosince 2011 od 15:35 hod. na programu Nova. 

8-0-0 

48. 2012/268/had/Alt: OMEGA ALTERMED a.s.; multiIMUN AKUT/15.1.2012/TV 
BARRANDOV-800 000,-Kč - rozsudek MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 A 177/2012 ze dne 
25. 4. 2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. had/4032/2012 ze 
dne 30. 10. 2012 o uložení sankce ve výši 800 000,- Kč společnosti OMEGA 
ALTERMED a.s., se sídlem Brno, Drážní 253/7, pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt vitamíny 
multiIMUN s premiérou vysílání dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hod. na programu Televize 
Barrandov a dále reprizované do 13. 2. 2012. 

8-0-0 

49. 2013/140/LOJ/Met: Metropol TV, spol. s r.o.; Pětka/Sezóna/20.10.2012/od 13:05 
hodin - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s reakcemi provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., na upozornění 
sp. zn.: Sp. zn./Ident.: 2013/140/LOJ/Met, Č.j.: LOJ/2073/2013 a Sp. zn./Ident.: 
2013/139/LOJ/Met, Č.j.: LOJ/2056/2013 a Sp. zn./Ident.: 2013/142/LOJ/Met, Č.j.: 
LOJ/2074/2013 a Sp. zn./Ident.: 2013/137/LOJ/Met Č.j.: LOJ/2051/2013 

8-0-0 

50. 2013/326/had/Hip: Hipp Czech s.r.o.; HiPP BIO Combiotic/25.2.2013/9:17:14/Prima 
family - podání vysvětlení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Hipp Czech s.r.o., IČO: 257 
80 239 sídlem Praha 5 - Jinonice, Pekařská 628/14, k obsahu stížnosti ve věci 
obchodního sdělení na přípravek HiPP BIO Combiotic , odvysílaného dne 25. února 
2013 od 9:17:14 hodin na programu Prima family.  

8-0-0 

51. 0325(2013): Prevenar/pneumokoková infekce/28.1.2013/10:21:34/Prima Cool - 
sdelění Ministerstva zdravotnictví ČR a SZÚ. 

-  Rada se seznámila se sděleními Státního zdravotního ústavu a Ministerstva 
zdravotnictví ČR ve věci obsahu reklamy na vakcinační přípravek Prevenar. 

8-0-0 

52. 0153(2013): HERO CZECH s.r.o.; Sunar Complex/17.1.2013/16:24:06/TV Barrandov - 
sdělení stanoviska SZPI 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve 
věci posouzení souladu zdravotních tvrzení s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 1924/2006 v rámci obchodního sdělení na produkt Sunar Complex. 

8-0-0 

53. 2013/438/DOL/AGF: AGF Media, a.s.; Žádost o zápis nelineární služby 5plus2 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti 
společnosti AGF Media, a. s., ze dne 14. května 2013, toto sdělení: AGF Media, a. s., 
IČ: 241 92 376, se sídlem v Praze 4, Pyšelovská 2327/2, PSČ 149 00, nebyla Radou 
dne 11. června 2013 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 

8-0-0 

54. 0431(2013): Různí provozovatelé; Výstupy z monitorovacího sw - písmena S-Z 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá Heindla 
Jaroslava, IČ: 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání na adrese www.tv-focus.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost TVSat Multimedia s.r.o. IČ:263 21 181, sídlem Husova 439, 353 01 
Mariánské lázně, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání na adrese www.tvml.cz. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.  

8-0-0 

55. 2013/271/RUD/Sez: Seznam.cz, a.s.; Zbozi.cz - nekalá obchodní praktika 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 
40/1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozhodla dne 11. června 2013 zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností Seznam.cz, a.s.IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, 
PSČ 150 00, správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamního spotu propagujícího služby internetové 
stránky Zboží.cz, který byl zveřejněn dne 17. listopadu 2012 v 17:29:16 hodin na 
internetové stránce http://www.stream.cz/uservideo/770922-zbozi-reklama, se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezadávat reklamu, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního předpisu, respektive zákazu klamavé obchodní praktiky tím, že tvrzení 
„ Prošli jsme internetové obchody, poznamenali si, za kolik co kde mají a udělali stránku 
Zboží.cz“ je údajem nepravdivým. Zadavatel obchody neprošel a neprochází, neboť na 
stránky Zboží.cz zařazuje pouze ty obchodníky, kteří zadavatele sami osloví, resp. 
pouze ty, kteří za službu zaplatí.  

8-0-0 

56. 0436(2013): Zpráva týkající se přijetí zelené knihy "Vstříc plně integrovanému 
audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty" 

-  Rada se seznámila se zprávou o vydání zelené knihy nazvané "Vstříc plně 
integrovanému audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty". 



7-0-0 

57. 0443(2013): různí; Zpráva Komise o uplatňování Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o nekalých obchodních praktikách  

-  Rada se seznámila se Sdělením Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru týkající se uplatňování směrnice o 
nekalých obchodních praktikách ze dne 14. března 2013, a dále se Zprávou Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o 
uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách ze dne 14. března 2013. 

7-0-0 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


