Tisková zpráva z 15. zasedání, konaného ve dnech 11. 9. 2007 – 12. 9. 2007
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- prodloužila provozovateli RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, dobu platnosti
licence udělené rozhodnutím č.j. Ru/148/02 ze dne 11. června 2002 k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím družice o dobu 8 let, tj. do 7. července 2018
- zahájila s provozovatelem Radio Relax, a.s., správní řízení z moci úřední, pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
na programu Radio Relax odvysílal ve dne 18. července 2007 neoddělenou reklamu
firmy Libovický
- zahájila s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
na programu Rock Max zařadil do pořadu Cykloservis dne 19. července 2007 skrytou
reklamu na kavárnu Cofee House ve Zlíně a pension Zámeček Bojkovice
- zahájila s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
na programu Rock Max zařadil do pořadu Cykloservis dne 22. července 2007 skrytou
reklamu na kavárnu Cofee House ve Zlíně a pension Zámeček Bojkovice
- zahájila s provozovatele. AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro možné
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na
programu Rock Max při uvádění Soutěže dne 19. července 2007 neidentifikoval
sponzora – společnost Opavia
- zahájila s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro možné
porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na
programu Rock Max při uvádění Soutěže dne 19. července 2007 byly v pořadu zvláště
zmiňovány výrobky sponzora – oplatky Vlnky
- přerušila s provozovatelem Frekvence 1, a.s. správní řízení, spočívající ve změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, jejichž podstatou je rozšíření
zpravodajství a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti
- vydala provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., upozornění na porušení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. května 2007 v
časech 6:33:27, 7:05:50, 7:35:45, 8:04:50, 8:32:39, 9:07:40, 10:09:40, 11:07:30,
12:04:20, 13:06:35, 14:02:00, 15:08:40, 16:05:10, 17:05:40, 18:03:30 odvysílal na
programu Radio Beat neoddělenou reklamu na prodejnu Renault. Současně Rada
uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč
- vydala provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., upozornění na porušení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. května 2007 v
časech 7:01:47, 8:02:20, 8:51:00, 10:06:20, 11:04:30, 12:01:25, 13:04:00, 15:01:50,
16:06:30 odvysílal na programu Radio Beat neoddělenou reklamu na autobazar Mogan.
Současně Rada uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč
- shledala, že provozovatelé CET 21 spol. s r.o. a FTV Prima, spol. s r.o. odvysílali
reklamní spot Sportka na produkt Jackpot 1 (mutace 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95,
96, 97, 98) v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
- shledala, že reklamní spoty T-Mobile na produkty Nekonečné převádění minut-smsmms (mutace 1) a Nové tarify-minuty-sms-mms (mutace 3,4) nejsou v rozporu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy
na produkt Internet ADSL (mutace 1), která byla vysílána v době od 3. dubna do 15.

května 2007 na programech Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy
na produkt Duo mobil (mutace 1) , která byla vysílána v době od 9. dubna do 16. dubna
2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z moci úřední
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy
na produkt Duo mobil (mutace 2) , která byla vysílána v době od 17. dubna do 22.
dubna 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy
na produkt Duo mobil (mutace 3) , která byla vysílána v době od 20. dubna do 28.
května 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Na vlastní oči,
respektive reportáž Vršovické psycho, dne 7. března 2007 od 21.15 hodin na programu
Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Kriminálka Las Vegas dne 17. května 2007 ve 21:20 hodin na programu Nova se mohl
dopustit 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
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 455. dílu
seriálu Ulice dne 4. května 2007 v úseku 18:30–19:26 hodin na programu Nova se mohl
dopustit 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
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže Vymýtání
mýta v rámci pořadu Na vlastní oči, odvysílaného dne 29. listopadu 2006 od 22:05
hodin na programu Nova, se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů
- vzala na vědomí zprávu o analýze vstupu náležejícího do série VyVolení – Noví
hrdinové, vysíláno dne 26. srpna 2007 ve 20:43 hodin na programu Prima televize
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno
dne 28. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV
Prima, spol. s r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno
dne 29. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV
Prima, spol. s r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno
dne 30. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV
Prima, spol. s r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno
dne 31. srpna 2007 ve 22:00 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV
Prima, spol. s r. o.

- rozhodla na základě seznámení s podněty analyzovat pořady:
Česká televize/ČT2; pořad (film) Životní rychlost z cyklu Americké nezávislé léto dne 20.
srpna 2007
CET 21 spol. s r.o./Nova; pořady typu Odložené případy a Kriminálka Las Vegas v
podvečerních hodinách
provozovatelé kabelových systémů/Jetix (registrovaný program); akční dětské seriály
Frekvence 1, a.s./FREKVENCE 1; vysílání dne 23. srpna 2007
FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize; reportáž Krajské kolo soutěže Vesnice roku má
na Vysočině kuriózní výsledek v pořadu 1. zprávy dne 14. srpna 2007
Česká televize/ČT1, CET 21 spol. s r.o./Nova, FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize;
reportáže o odhalení neonacistické skupiny v Izraeli v pořadech Události, Televizní
noviny a 1. zprávy dne 9. září 2007
CET 21 spol. s r.o./Nova; reportáž Smrt na nádraží v pořadu Televizní noviny dne 9.
září 2007
CET 21 spol. s r.o./Nova; reportáž Živá pochodeň v pořadu Televizní noviny dne 5. září
2007
- vyzvala provozovatele ESA-rádio, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy
odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle §
17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Tábor 101,8
MHz / 1 kW z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ a z důvodu
odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb.
- udělila provozovateli M+M spol. s r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
společenské smlouvy
- udělila provozovateli FAJRONT BS, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
společenské smlouvy
- vzala na vědomí informace o rozsudku 9 Ca 107/2007
- neudělila provozovateli MAX LOYD, s r.o. souhlas se změnou souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením zkoordinovaných kmitočtů PrahaJinonice 102,9MHz/100W, Praha-Zelený pruh 90,7MHz/100W a Praha Malešice 104,3
MHz
- konstatovala, že provozovateli Radiospol s.r.o. nastaly právní účinky souhlasu se
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v
přidělení kmitočtu Kyjov 91,8 MHz/100 W pro program Radio Dyje dne 28. července
2006 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- konstatovala, že provozovateli Radio ProTon s.r.o. nastaly právní účinky souhlasu se
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v
přidělení kmitočtu Domažlice 97,4 MHz/200 W pro program Kiss Proton dne 30. října
2006 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- stanovila Českému rozhlasu soubor technických parametrů Harrachov 107,9 MHz/100
W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb., ve znění platném do 30. května 2006
- vyzvala provozovatele Rádio Pálava, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy
odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle §
17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

- přerušila s provozovatelem Rádio Pálava, s.r.o. řízení o změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Břeclav 101,4
MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele RADIO STATION BRNO, spol. s r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od
doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro
hodnocení kritérií podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení
kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení
výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu
Benešov 96,9 MHz / 200 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení
výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu
Pardubice – Polabiny 107,8 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti
podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele NONSTOP s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy
odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle §
17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem NONSTOP s.r.o. řízení o změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava 101,1
MHz / 250 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení
výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu
Jablonec nad Nisou 94,5 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle
§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- vyzvala provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení
výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu
Plzeň – Centrum 97,5 MHz /100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle §
21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- nařídila s provozovatelem GENUS TV a.s. ústní jednání ve věci žádosti o změnu
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima,
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 27. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem Regionální televize DAKR, s.r.o. ústní jednání ve věci
žádosti o změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených

kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne
24. a 28. srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem TV LYRA, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o změnu
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima,
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem TV MORAVA, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o změnu
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima,
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem TV Vřídlo, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o změnu
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima,
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem ZAK TV, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o změnu
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima,
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- nařídila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. ústní jednání ve věci žádosti o
změnu licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s
provozovateli regionálního televizního vysílání GENUS TV a.s., Regionální televize
DAKR, s.r.o., TV LYRA s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o.
podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24., 27. a 28. srpna 2007 a
doplněných dne 10. září 2007
- vydala provozovateli KELI spol. s r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
základního kapitálu na 2 000 000,- Kč, vkladů společníků na Mgr. Ing. Vlastislav Vlček
vklad: 20 000,- Kč, Ivo Šuráň vklad 990 000,- Kč a Tomáš Kodělka vklad 990 000,- Kč a
s tím související změně společenské smlouvy
- registrovala provozovateli KELI spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č
231/2001 Sb. změnu vkladů společníků na Mgr. Ing. Vlastislav Vlček vklad: 20 000,- Kč,
Ivo Šuráň vklad 990 000,- Kč a Tomáš Kodělka vklad 990 000,- Kč Rada bere na
vědomí oznámení provozovatele KELI spol. s r.o. o změně základního kapitálu
společnosti na 2 000 000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy
- registrovala provozovateli GITAL, s.r.o. změnu programové nabídky a územního
rozsahu vysílání dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
rozšíření programové nabídky o nové převzaté televizní programy: televizní české: ČT
1, ČT 2, televizní zahraniční: STV1, STV 2, a rozšíření územního rozsahu vysílání o
Slovenskou republiku
- vyhověla žádosti pana Prokopa podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí odpovědí
na následující otázky: Bylo rozhodnutí jednomyslné? NE výsledek hlasování 8-1-1;
Přihlédla Rada při rozhodování k tomu, že je pořad určen pro děti? ANO; Předcházela
rozhodnutí argumentace? ANO v souladu s Jednacím řádem Rady
- nevyhověla žádosti pana Prokopa podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí
odpovědí na následující otázky: - ČT do pořadu přizvala vojenského důstojníka, který
argumentoval v prospěch radaru a nedala prostor protistraně. Dbala tím v pořadu na
zásady objektivity a vyváženosti? Nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí popřípadě jejich názory nebo názory
jednotlivých skupin? Přihlédla ČT k reálnému postavení skupiny veřejnosti, která
argumentuje proti raketové základně (podle průzkumů 60 až 70 procent obyvatel).
Neměla pozvat do pořadu i zástupce této názorově silně zastoupené a
institucionalizované protistrany? Kdo ze členů rady hlasoval pro a kdo proti?

- vydala společnosti SAT Plus, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání dle
§ 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání o kabelové systémy UPC Česká republika, a.s. v katastrálních územích dle
přílohy, a souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně vysílacího schématu programu UPC EXPRESS ve
Zlíně
- vydala společnosti SAT Plus, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání dle
§ 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání o kabelové systémy UPC Česká republika, a.s.
- zahájila se společností, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako zadavatelem reklamy
na produkt Volání–sms-internet-O2TV-Sony Ericsson K5501 (mutace 2), která byla
vysílána premiérově 7.srpna 2007 ve 13:19:17 na programu Prima televize a
reprizována opakovaně do 1. září 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb.
Dne 11. 9. 2007 se konalo 8 veřejných slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s kmitočty Frýdek Místek 95,4 MHz / 200 W, Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, Sezimovo Ústí
94,5 MHz / 200 W, Slavonice 100,8 MHz / 1 kW, Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W,
Uherský Brod 88,5 MHz / 200 W, Valašské Meziříčí 95,3 MHz / 158 W, Vsetín 96,6 MHz
/ 200 W.
Rozdílná stanoviska:
Rozdílné stanovisko Petra Pospíchala a Ing. Jiřího Šenkýře k bodu 33 ze 14. zasedání
Rady /28. – 29.8.2007/ ve věci seriálu Poslední sezóna, 1. a 2. část
Rada se při posuzování dílů seriálu Poslední sezóna nevypořádala s
podezřením na umístění skryté reklamy a nezahájením správního řízení
znemožnila provést dokazování. Umisťování výrobků do seriálu za úplatu
bylo v době jeho uvedení komentováno v tisku a je také zřetelně patrné
v jeho jednotlivých dílech. Postup Rady porušil zákon a může vést k
masivnímu rozšíření umisťování skryté reklamy do pořadů, tedy k
dalšímu porušování zákona.
Rozdílné stanovisko Ing. Jiřího Šenkýře k bodu 34 ze 14. zasedání Rady
/28. – 29.8.2007/
Mělo být zahájeno správní řízení, aby se prokázalo nebo vyvrátilo podezření, že
reklamní spot www.antikoncepce.cz (mutace 1) využívá motiv strachu, což by bylo
v rozporu s § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.

V Praze dne 13. září 2007
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830

