Tisková zpráva z 1. zasedání, konaného dne 3. 1. 2012

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání
projednala 58 bodů programu. Dále se seznámila s 27 stíţnostmi diváků a
posluchačů, na základě nichţ vydala jedno upozornění na porušení zákona.
Rozhodla o zahájení čtyř správních řízení. Rada vyhlásila 2 licenční řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to se
souborem technických parametrů Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W se lhůtou pro
doručení ţádostí do 7. února 2012 do 17:00 hodin a se souborem technických
parametrů Ústí nad Labem - Stříbrníky 90,2 MHz / 200 W se lhůtou pro doručení
ţádostí do 24. ledna 2012 do 17:00 hodin. Rada udělila licenci k provozování
televizního vysílání programu ZONE ROMANTICA prostřednictvím druţice
společnosti Chello Central Europe s. r. o. a licenci k provozování televizního vysílání
programu O2 Info prostřednictvím kabelových systémů společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada souhlasila s odeslaným textem sdělení a ţádosti o vyjádření, který byl
provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla
Svobody 130/95, PSČ 725 27 zaslán pod č.j. bar/4201/2011, ţe dle výsledku
koordinace kmitočtu Ostrava město 99,9 MHz / 100 W a výpočtu pokrytí obyvatel
rozhlasovým vysíláním (vysíláním zásobeno cca 338 553 obyvatel) provedeným
Českým telekomunikačním úřadem je poţadovaný soubor natolik kvalitní a významný,
ţe je způsobilý být předmětem samostatného licenčního řízení. Proto současně ţádá
vyjádření provozovatele, zda má Rada jeho podání i nadále povaţovat za ţádost o
změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. V opačném případě bude Rada
podání povaţovat za podnět k vyhlášení licenčního řízení a správní řízení vedené o
změnu územního rozsahu vysílání zastaví.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO
s. r. o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením souboru technických parametrů Písek město 2 101,5 / 200 W, Strakonice
město 94,6 / 200 W a Trutnov město 104,4 / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila
soubory technických parametrů Písek město 2 101,5 / 200 W (vysíláním zásobeno 32
072 obyvatel), Strakonice město 94,6 / 200 W (vysíláním zásobeno 28 923 obyvatel) a
Trutnov město 104,4 / 200 W (vysíláním zásobeno 44 460 obyvatel) jako nedostatečně
bonitní na to, aby mohly být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako
vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17
odst. 1 Rada udělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o., IČ: 45270881 se sídlem
Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením
souboru technických parametrů Písek město 2 101,5 / 200 W, souřadnice WGS 84: 14
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09 56 / 49 18 18, Strakonice město 94,6 / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 15
54 a Trutnov město 104,4 / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 54 25 / 50 33 24.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) v souladu s
ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), přijala ve věci ţádosti
provozovatele BROADCAST MEDIA, s. r. o., IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10,
Říčanská 3, č. p. 2399, PSČ 101 00, o změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat
(licence Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W toto
rozhodnutí; Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s. r.
o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, ve věci
ţádosti o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v
přidělení kmitočtu Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W z důvodu zpětvzetí ţádosti.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk - Kolšov 107,6
MHz / 500 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 7. února 2012 do 17:00 hodin.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem Stříbrníky 90,2 MHz / 200 W se lhůtou pro doručení ţádostí do 24. ledna 2012 do 17:00
hodin.
- Rada udělila společnosti NONSTOP s. r. o. se sídlem Marie Hübnerové 12/1681, 621
00 Brno-Řečkovice, identifikační číslo 49447530, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO KROKODÝL
na kmitočtu 103,0 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Brno,
kmitočtu 91,9 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Boskovice,
kmitočtu 99,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Břeclav, kmitočtu
95,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hodonín, kmitočtu 102,3
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jihlava, kmitočtu 96,3 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Svitavy-komín, kmitočtu 89,1 MHz o
vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 96,2 MHz o
vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Znojmo a kmitočtu 96,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ţďár nad Sázavou na dobu do 10.
října 2025.
- Rada udělila provozovateli Radiospol, s. r. o., IČ: 276 66 395 se sídlem J. Suka
2943/3, PSČ 695 03 Hodonín souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Čas Dyje (licence č.j. Ru/18/06) dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001
Sb. spočívající v převodu obchodního podílu jediného společníka RNDr. Vojtěcha
Kotáska ve výši 100% na třetí osobu, a to na RNDr. Radima Pařízka a s tím související
změnou seznamu společníků.
- Rada se seznámila s analýzou provozovatele Radio Contact Liberec, s. r. o .,
programu Radio Contact Liberec ze dne 23. listopadu 2011 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.
- Rada se seznámila se stíţností posluchače (9207/2011) na odvysílání pořadu
Dámský klub Frekvence 1 dne 15. 11. 2011 od 10:00 do 12:00 hodin na programu
FREKVENCE 1 a jeho analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu se
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zákonem č. 231/2001 Sb.; Rada se seznámila s podnětem posluchače (9698/2011) na
vysílání provozovatele Český rozhlas / Rádio Česko a shledala, ţe při odvysílání pořadu
z cyklu Příběhy 20. století dne 4. prosince 2011 od 10:10 hodin nedošlo k porušení
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1 a. s. (program FREKVENCE 1; 91,0 MHz Ostrava) dne 12. prosince 2011,
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Hradec Králové) dne 12.
prosince 2011, JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava)
dne 19. listopadu 2011, MEDIA BOHEMIA a. s. (program Rádio Blaník; 95,0 MHz
Hradec Králové) dne 12. prosince 2011, Rádio Bohemia, spol. s r. o. (program KISS;
98,1 MHz Praha) dne 12. prosince 2011, 4S PRODUCTION a. s. (program Expres
radio; 90,3 MHz Praha) dne 12. prosince 2011 a Radio Černá Hora II. s. r. o. (program
RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 12. prosince 2011.
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze čj. 11A 326/2011-23 ze
dne 7. prosince 2011, který byla odmítnuta ţaloba provozovatele MEDIA BOHEMIA a.
s. proti úkonu, jímţ bylo dne 6. 9. 2011 vyhlášeno licenční řízení sp. zn. 2011/778/zab o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu 92,4 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice město.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9 A 250/2011 - 49-57
ze dne 31. října 2011, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady sp. zn./Ident.:
2011/437/STR/Rou, č.j. STR/2068/2011; sp. zn./Ident.: 2011/444/STR/Rou, č.j.
STR/2051/2011; sp. zn./Ident.: 2011/445/STR/Rou, č.j. STR/2161/2011; sp. zn./Ident.:
2011/446/STR/Rou, č.j. STR/2168/2011; sp. zn./Ident.: 2011/451/STR/Rou, č.j.
STR/2167/2011.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti zaslané Městskému soudu v Praze dne
14. prosince 2011 pod č.j. STR/4136/2011, proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j.
9 A 250/2011 - 49-57 ze dne 31. října 2011.
- Rada neudělila provozovateli MAX LOYD, s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120
00 Praha - Nové Město, identifikační číslo 25111671, souhlas ke změně skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu DANCE
RADIO prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj.
Ru/115/05 ze dne 16. 6. 2005 spočívající ve změně územního rozsahu vysílání
přidělením kmitočtu 99,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Ostrava město, neboť předmětný kmitočet je vzhledem k počtu obyvatel pokrytých
signálem (cca 338 553 obyvatel) dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
samostatného licenčního řízení. Podle ust. § 21 odst. 3 věty třetí a čtvrté zákona o
vysílání („Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s
kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e)"), je důvodem pro neudělení souhlasu
skutečnost, ţe jeho udělením by došlo k obcházení zákona a porušení zákazu
podstatných změn parametrů licence.
- Rada prodlouţila ţadateli HELLAX spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 18/308, 743
01 Opava, identifikační číslo 43964753, lhůtu k odstranění nedostatků ţádosti o udělení
licence, která mu byla určena usnesením Rady čj. STR/4314/2011 ze dne 13. 12. 2011,
o 45 dnů.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Chello Central Europe s. r. o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
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provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení
(název) programu: ZONE ROMANTICA; základní programová specifikace: Romantické
drama, romantická komedie a romantické seriály se zaměřením na jihoamerickou
produkci; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno:
Maďarsko, Polsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně dle ţádosti ze dne 25. listopadu 2011, č.j.: 9430 ve znění upřesnění ze dne 19.
prosince 2011 , č.j.: 10670.
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Maďarska a
Polska, na jejichţ území bude televizní vysílání zcela nebo převáţně směřováno o
udělení licence společnosti Chello Central Europe s. r. o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu ZONE
ROMANTICA šířeného prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací:
Romantické drama, romantická komedie a romantické seriály se zaměřením na
jihoamerickou produkci; hlavní jazyk vysílání: maďarština.
- Rada udělila společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 60193336, sídlo Praha
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
na 12 let; označení (název) programu: O2 Info; základní programová specifikace:
Informační-propagační program zaměřený výhradně na propagaci vlastního televizního
vysílání a výrobků, sluţeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního
televizního vysílání.; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání:
čeština; územní rozsah vysílání: katastrální území v České republice dle vyhlášky č.
412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními
cenami zemědělských pozemků, v platném znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o
územním členění státu, v platném znění; dle ţádosti doručené dne 18. listopadu 2011,
č.j. 9158, ve znění č.j.9885 doručeného dne 7. prosince 2011.
- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62, licence sp. zn. 2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09,
ze dne 6. října 2009, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichţ území bude
vysílání zcela nebo převáţně směřováno rozšířením o státy Ázerbájdţán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Tádţikistán, Gruzie, Kyrgyzstán; dle podání č.j. 9824 doručeného dne
7.12.2011.
- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Praha
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62, licence sp.zn. 2009/1038/sve/MTV, č.j. sve/7050/09,
ze dne 6. října 2009, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichţ území bude
vysílání zcela nebo převáţně směřováno rozšířením o státy Kypr a Kazachstán; dle
podání č.j. 9821 doručeného dne 7.12.2011.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Kypru, na jehoţ
území je televizní vysílání programu Nickelodeon European provozovatele MTV
NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní
informace o programu: licence sp.zn. 2009/1038/sve/MTV, č.j. sve/7050/09, ze dne 6.
října 2009; doba platnosti licence do 13. října 2021; označení (název) programu:
Nickelodeon European; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na vysílání kreslených filmů americké produkce; hlavní jazyk vysílání:
angličtina.
- Rada vydala společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Na Strţi
65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou licence č.j. zem/7048/2009, spis. zn.: 2009/1035/zem/MTV, ze dne 6.
října 2009, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichţ území má být vysílání programu
MTV European zcela nebo převáţně směřováno, o státy: Kypr, Ázerbájdţán,
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Uzbekistán, Turkmenistán, Tádţikistán, Gruzie a Kyrgyzstán, v rozsahu ţádosti ze dne
7. prosince 2011, č.j. 9823.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Kypru, na jehoţ
území je televizní vysílání programu MTV European provozovatele MTV NETWORKS s.
r. o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. zem/7048/2009, spis. zn.: 2009/1035/zem/MTV, ze dne 6. října 2009; doba
platnosti licence do 13. října 2021; označení (název) programu: MTV European;
základní programová specifikace: hudební televizní program zaměřený na americkou a
celosvětovou hudební produkci obsahující z převáţné části hudební videoklipy; hlavní
jazyk televizního vysílání: angličtina.
- Rada vydala společnosti MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Na Strţi
65/1702, Praha 4, PSČ 140 62, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou licence č.j. zem/2489/2010, spis. zn.: 2010/602/zem/MTV, ze dne 3.
srpna 2010, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichţ území má být vysílání
programu Nickelodeon HD zcela nebo převáţně směřováno, o stát: Kypr, v rozsahu
ţádosti ze dne 7. prosince 2011, č.j. 9822.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Kypru, na jehoţ
území je televizní vysílání programu Nickelodeon HD provozovatele MTV NETWORKS
s. r. o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. zem/2489/2010, spis. zn.: 2010/602/zem/MTV, ze dne 3. srpna 2010; doba
platnosti licence do 16. srpna 2022; označení (název) programu: Nickelodeon HD;
základní programová specifikace: všeobecně zábavný televizní program zaměřený na
americkou tvorbu pořadů pro děti vysílaný ve vysokém rozlišení; hlavní jazyk televizního
vysílání: angličtina.
- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha
4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62 (licence sp. zn. 2009/948/sve/MTV ze dne 22. září
2009 ve znění pozdějších změn) souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst.
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichţ území
má být vysílání programu Nickelodeon zcela nebo převáţně směřováno, o státy: Kypr,
Ázerbájdţán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádţikistán, Gruzie a Kyrgyzstán, dle podání
ze dne 7. prosince 2011, č.j.: 9877 ve znění upřesnění ze dne 8. prosince 2011, č.j.:
9970.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, Kypru, na jehoţ
území je televizní vysílání programu Nickelodeon provozovatele MTV NETWORKS s. r.
o., IČ 289 70 438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence sp. zn.: 2009/948/sve/MTV, ze dne 22. září 2009; doba platnosti licence do 7.
října 2021; označení (název) programu: Nickelodeon; základní programová specifikace:
Dětský televizní program zaměřený na vysílání animovaných filmů americké produkce;
hlavní jazyk vysílání: polský jazyk.
- Rada prodlouţila provozovateli TV Osoblaha s. r. o., IČ 25849875, sídlo Osoblaha,
Na Náměstí 106, PSČ 793 99, dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. dobu platnosti
licence č.j. Ru/190/02 k provozování televizního vysílání programu INFOkanál TV
Osoblaha prostřednictvím kabelových systémů o 12 let; dle podání č.j. 8618
doručeného dne 3.11.2011 a č.j. 9815 doručeného dne 7.12.2011.
- Rada vydala provozovateli Nej TV a. s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2,
Francouzská 4/75, PSČ 12000, licence č.j. zem/4439/2010, spis. zn.
2010/1308/zem/Nej, ze dne 21. prosince 2010, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. e),
zákona č. 231/2001 Sb. se změnou výše základního kapitálu, vkladu jediného akcionáře
a stanov, v rozsahu dle podání č.j. 9887 ze dne 7. prosince 2011.
- Rada registrovala provozovateli Nej TV a. s., IČ 28128338, se sídlem Praha 2,
Francouzská 4/75, PSČ 12000, registrace č.j. zem/4438/2010, spis. zn.:
2010/1307/zem/Nej, ze dne 21. prosince 2010, dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
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231/2001 Sb., změnu vkladu jediného akcionáře (v souvislosti se změnou výše
základního kapitálu a stanov) v rozsahu dle podání č.j. 9887 ze dne 7. prosince 2011.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SELF Servis, spol. s r. o., IČ
18826016, sídlo Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, 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/70/96 ze dne 8. října 1996,
spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní programy české: Nickelodeon,
Prima love, Film Europe Channel, zahraniční: Discovery HD Showcase, Animal Planet
HD, TLC, Nick Jr (Nickelodeon Junior), MTV Live HD a ve změně časového rozsahu
vysílání zaregistrovaných programů HUSTLER TV a DARING! TV na 24 hodin denně, s
tím, ţe vysílání bude zajištěno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., včetně specifikace technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. 9709
doručeného dne 5.12.2011.
- Rada vydala provozovateli POLAR televize Ostrava, s. r. o., IČ: 258 59 838 se sídlem
Boleslavova 710/19, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00 ((licence sp. zn.:
2011/400/FIA/POL, č.j.: FIA/2472/2011 ze dne 2. srpna 2011) dle § 21 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o
okres Bruntál, katastrální území - Bruntál – město, Krnov-Horní Předměstí; okres
Frýdek – Místek, katastrální území - Frýdek, Místek; okres Karviná, katastrální území Karviná-město, Havířov-město, Český Těšín, Orlová; okres Nový Jičín, katastrální
území - Nový Jičín-město, Opava-Město, Hlučín; okres Ostrava-město, katastrální
území - Moravská Ostrava, Poruba, Poruba-sever, Mariánské Hory, Hošťálkovice,
Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Dubina u Ostravy; okres Přerov,
katastrální území – Hranice; okres Šumperk, katastrální území – Šumperk,
prostřednictvím kabelových rozvodů UPC Česká republika, a. s. dle ţádosti ze dne 15.
prosince 2011, č.j.: 10500.
- Rada se seznámila s vyjádřením společnosti Planet A,a.s., IČ 00537012, se sídlem
Jemnická 326/11, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, provozovatele převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů na základě registrace č.j. cun/2013/08, spis. zn.:
2008/243/cun/08, ze dne 19. března 2008, ve věci poskytování sluţeb IPTV v Bruntále
- Rada se seznámila s dopisem společnosti České Radiokomunikace a.s., doručeným
dne 19. prosince 2011, č.j. 10591, ve věci plánovaného ukončení vysílání programu
Prima televize.
- Rada se seznámila s dopisem společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, ze
dne 12. prosince 2011, č.j. 10324, ve věci podání provozovatelů regionálního
televizního vysílání sdruţených v síti RTA a kopií soukromoprávní ţaloby proti zásahům
do dobré pověsti a na ochranu proti nekalé soutěţi, zaslané Radě na vědomí.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu
2011, č.j. 3 A 20/2011 - 158, kterým se odmítá ţaloba provozovatelů regionálního
televizního vysílání v síti RTA proti fiktivnímu rozhodnutí Rady, jímţ měl být vysloven
souhlas se změnou licenčních podmínek licence č. č 012/94 provozovatele FTV Prima,
spol. s r. o. doplněním nové licenční podmínky č. 38 pro digitální vysílání.
- Rada se seznámila s podáním společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci určení právního vztahu dle § 142 odst. 1
tohoto zákona.
- Rada dle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odloţila
podání společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve věci určení právního vztahu dle § 142 odst. 1 tohoto zákona, doručenou
dne 22. prosince 2011, č.j. 10868, neboť k vyřízení tohoto podání není věcně příslušný
ţádný správní orgán, jelikoţ práva a povinnosti, jejichţ určení se ţadatel domáhá, jsou
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upraveny a výslovně určeny přímo zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
- Rada se seznámila s podáním společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci oprávnění uvedené společnosti k zasílání
veškerých podání provozovatelů regionálního vysílání v síti RTA a umoţnění vyjádření
se ve věci a k veškerým podkladům rozhodnutí v řízeních vedených na základě těchto
podání.
- Rada v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odloţila
podání společnosti FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách
24/132, 180 00 Praha 8, k zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve věci oprávnění uvedené společnosti k zasílání veškerých podání
provozovatelů regionálního vysílání v síti RTA a umoţnění vyjádření se ve věci a k
veškerým podkladům rozhodnutí v řízení vedených na základě těchto podání, neboť k
vyřízení tohoto podání není věcně příslušný ţádný správní orgán, jelikoţ právo k
zasílání podání a vyjádření se ve správním řízení a k podkladům pro vydání rozhodnutí
vyplývá přímo z příslušného ustanovení o účastnících řízení (§ 27 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu), a nelze ani vydat usnesení, kterým by správní orgán
prohlásil někoho za účastníka moţných budoucích správních řízení.
- Rada se seznámila s dopisem provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908,
se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, doručeným dne 2. ledna 2012, č.j. 17,
kterým ţádá Radu o ukončení vysílání programu Prima televize dle licencí č. 012/1992
a č. 012/94 ke dni 1. ledna 2012.
- Rada ţádá Český telekomunikační úřad o stanovisko ve věci ukončení vysílání
programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, dle
licence č. 012/94 ke dni 1. ledna 2012.
- Rada vyrozumí provozovatele RTA JIŢNÍ ČECHY, s. r. o., RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s.,
RTA OSTRAVA, s. r. o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o. a RTA ZLÍN, s. r. o., právně
zastoupené AK Mgr. Mojmír Náplava, advokát se sídlem Krakovská 25, 110 00 Praha 1,
o ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. o ukončení vysílání programu Prima
televize dle licence č. 012/94 ke dni 1. ledna 2012, a stanovuje jim lhůtu pro případné
vyjádření se ve věci do 7 dnů od doručení tohoto vyrozumění.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/590/DRD/BAR provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu EZO.TV odvysílaného dne 1. června 2011 od 12:00 hodin
na programu Televize Barrandov.
- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozornila provozovatele televizního vysílání 322, Praha 5,
PSČ 152 00, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá
provozovatelům televizního vysílání při umístění produktu povinnost, ţe pořady
obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Porušení spočívá v odvysílání pořadu EZO.TV
s umístěným produktem, kterým byla kniha Jak se doţít 140 let, dne 1. června 2011 ve
12:00 hodin na programu Televize Barrandov bez zřetelného označení jako pořadu
obsahujícího umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
- Rada se seznámila s průběhem a výsledky monitoringu obchodních sdělení za měsíc
říjen 2011.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením §

7

46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s
provozovatelem CET 21 spol. s. r. o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ
152 00, IČ 45800456, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 22.
října 2011 od 22:12:54 hodin na programu Nova premiérově a dále v 31 reprízách na
témţe programu do 5. prosince 2011 (včetně), dle přiloţeného seznamu, odvysílal
obchodní sdělení ALO jewelry, uvedené jako "sponzor pořadu", které podmanivým
hlasem nabízí výrobky Alo jewelry („srdce darovat nemůţeš, ale šperk darovaný od
srdce ano“). Vizuálně je nabídka doprovázena vyobrazením tří šperků - produktů
společnosti ALO jewelry. Obchodní sdělení tedy obsahuje podporu prodeje a přímou
nabídku, čímţ naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě monitoringu obchodních
sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, ţe odvysílání premiéry, ani ţádné z repríz ve
vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením §
53 a § 39 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli
CET 21 spol. s. r. o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ
45800456, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní
smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení ALO jewelry do
vysílání na programu Nova, premiérově dne 22. října 2011 od 22:12:54 hodin a dále v
31 reprízách na témţe programu do 5. prosince 2011 (včetně), dle přiloţeného
seznamu.
- Rada ţádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o odborné posouzení charakteru
humánního léčiva Prospan, zejména pak skutečností vyplývajících z § 5a odst. 5 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je v reklamě povinnost uvádět běţný název léku.
- Rada ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko ve věci posouzení kategorizace
produktu Dolo-angin, inzerovaného v reklamě premiérově odvysílané dne 25. října 2011
od 9:08:10 hodin na programu Prima televize.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 5. prosince 2011 do 22. prosince 2011: CET 21 spol. s r.
o./Nova Cinema - upoutávka „Erotika kaţdou neděli po půlnoci“ odvysílaná dne 15.
prosince 2011 ve 21:34 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - reportáţ Uţ čtyři
měsíce vláda neprojednává závěry Nejvyššího kontrolního úřadu odvysílaná dne 30.
listopadu 2011 v rámci pořadu Zprávy TV Prima od 18:55 hodin; Česká televize/ČT1 a
ČT24 - reportáţ Co rozhoduje o kvalitě?, odvysílaná dne 30. listopadu 2011 v rámci
pořadu Události od 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - reportáţ Kauza
školačky ze základní školy Planá má pokračování odvysílaná dne 2. prosince 2011 v
rámci pořadu Zprávy TV Prima od 18:55 hodin; Česká televize/ČT1 - epizoda seriálu
Deník doktorky odvysílaná dne 6. prosince 2011 od 14:10 hodin; Česká televize/ČT1 a
ČT24 - nepřítomnost informace o kauze „Dopravní podnik hl. města Prahy & lobbista
Ritig“ v pořadu Události odvysílaném dne 6. prosince 2011 od 19:00 hodin; CET 21
spol. s r. o./Nova - reklama na pleny Pampers; Česká televize/ČT2 - dokumentu z cyklu
Ta naše povaha česká s názvem Jízda vlakem naší krajinou odvysílaný dne 29.
listopadu 2011 od 4:10 hodin; Česká televize/ČT24 - odvysílání části brífinku MUDr.
Martina Bartáka a provedením následného rozhovoru s bulvárním novinářem
Jaroslavem Spurným dne 7. prosince 2011 od 11:15 hodin; Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný
program
reklamy
OKAY;
Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program - reklamní spot společnosti AHOLD Czech
republic inzerující nabídku slunečnicového oleje v obchodech Albert za 24,90 Kč; CET
21 spol. s r. o. a Česká televize/TV Nova a nespecifikovaný program ČT - ztotoţňování
Čech s Českou republikou; Česká televize/ČT1 - reportáţ s názvem Podivné
hospodaření obce Janov u Hřenska odvysílaná dne 7. listopadu 2011 v rámci pořadu
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Reportéři ČT od 21:30 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova - Snídaně s Novou vysílaná dne
14. prosince 2011 od 5:59 hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - reportáţe o
událostech v Libčicích nad Vltavou odvysílané ve dnech 16. října 2011, 30. listopadu
2011 a 8. prosince2011 v rámci pořadu Zprávy TV Prima od 18:55 hodin; Česká
televize/ČT24 - upoutávka na pořad Tah dámou vysílaná dne 17. prosince 2011 v 18:27
hodin; FTV Prima, spol. s r. o./Prima televize - reportáţ Stráţník městské policie jako
herec v pornu odvysílaná dne 17. prosince 2011 v rámci pořadu Krimi plus od 19:35
hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - Otázky Václava Moravce odvysílané dne 18.
prosince 2011 od 12:00 hodin; Česká televize/ČT1 - nezařazení pořadu Večerníček
vlivem mimořádných programových změn dne 18. prosince 2011 a protestest proti
záměru přesunout v chystaném novém vysílacím schématu Večerníček na program
ČT2; Česká televize/ČT1, ČT2, ČT24 - mimořádné programové změny spojené s
úmrtím Václava Havla dne 18. prosince 2011; Česká televize/ČT2 pořad Heydrich –
konečné řešení vysílaný dne 11. prosince 2011 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT24 pořadu Hydepark vysílaný dne 20. prosince 2011 od 20:00 hodin; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - televizní reklama na výrobek Gliss Kur společnosti
Henkel; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program – dvě podání k osvětové
kampani Vaše dítě, Vaše televize, Vaše zodpovědnost.
- 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, upozornila
provozovatele CET 21 spol. s. r. o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám.
1078/5, PSČ 152 00 na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb, kterého se dopustil odvysíláním upoutávky „Erotika kaţdou neděli po půlnoci“ dne
15. prosince 2011 ve 21:34 hodin na programu Nova Cinema, jelikoţ upoutávka
obsahovala explicitní sexuální scény, jejichţ cílem bylo vzbudit sexuální vzrušení, coţ
mohlo ohrozit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých, a to především předčasným
probuzením zájmu o sexuální oblast. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
- 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 KATRO
SERVIS, spol. s r. o., sídlem Semily-Podmoklice, U Potoka 267, PSČ 513 01, I. č.:
15043355, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe zapůjčil Radě na její
písemnou výzvu o zaslání kontinuálního úseku vysílání programu Maršovský zpravodaj
z časového údobí od 27. ledna 2011 od 00.00 hodin do 31. ledna 2011 do 24.00 hodin
pouze videosoubor, který představuje vstup do vysílání. Tento videosoubor nelze
povaţovat za záznam uchovaný v odvysílané podobě, neboť z něj není např. patrné,
zda bylo součástí vysílání logo programu.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 3. ledna 2012 zahájit se zadavatelem
reklamy, Dr. Popov s. r. o., Plzeňská 857, 348 15 Planá, IČO: 26324881, správní řízení
z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov,
která byla zařazena v rámci programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně
ve smyčce v období od 2. do 4. září 2011 na programu ZKTV se dopustil moţného
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy
musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy".
- 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
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rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 3. ledna 2012 zahájit se zpracovatelem
reklamy - společností Západočeská kabelová televize s. r. o., se sídlem Ul. 17. listopadu
756/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 27985563, správní řízení z moci úřední, neboť
zpracováním reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov, která byla
zařazena v rámci programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v
období od 2. do 4. září 2011 na programu ZKTV se dopustil moţného porušení § 5d
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat
zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy".
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 3. ledna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt CK Fisher, fantazie klub (mutace 677) s
premiérou vysílání dne 4. února 2010 v čase 18:25:43 hodin na programu ČT1 a s 26
reprízami na programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce února 2010, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 3. ledna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení
vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému
mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt CK Fisher, fantazie klub (mutace 676) s
premiérou vysílání dne 4. února 2010 v čase 21:54:44 hodin na programu ČT2 a s 21
reprízami na programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce února 2010, která nebyla jako
reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8.
září 2011, č.j. 11 A 40/2011-37, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady č.j.
VAL/4328/2010, sp.zn. 2010/726/VAL/ČTV a č.j. VAL/4329/2010, sp.zn.
2010/728/VAL/ČTV, ze dne 23. listopadu 2011, kterými byla provozovateli, Česká
televize, uloţena pokuta 2x 60 000,- Kč za porušení povinnosti dané ustanovením § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním
reklam CK Fischer, fantazie klub (ve věci první - mutace 676, s premiérou odvysílání
dne 4. února 2010 v čase 21:54:44 hodin na programu ČT2 a s 21 reprízami na
programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce února 2010, ve věci druhé - mutace 677, s
premiérou odvysílání dne 4. února 2010 v čase 18:25:43 hodin na programu ČT 1 a s
26 reprízami na programech ČT1 a ČT2 do konce měsíce února 2010), které nebyly
jako reklama rozeznatelné, jelikoţ byly zařazeny v teleshoppingovém bloku Nákup
Extra.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2011 č.j. 3 A
200/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady č.j. LOJ/2402/2011 sp. zn.:
2009/1319/LOJ/FTV, jímţ Rada uloţila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. sankci ve
výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném k datu odvysílání zmíněného pořadu, odvysíláním pořadu „Jste to, co jíte“, dne
12. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na programu Prima televize, který obsahoval reklamu
ve formě odkazu na jiné médium rozdílné od FTV Prima, spol. s r. o. a na jeho obsah,
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ve znění „Více o příběhu Jany se dozvíte v pondělním Blesku pro ţeny“ (00:59:19
měřeno od začátku pořadu) a „Více o příběhu Jany najdete v pondělním vydání Blesku
pro ţeny“ (01:00:05 měřeno od začátku pořadu), přičemţ pod tímto bylo rovněţ i velké
logo tohoto časopisu, a celá tato reklama nebyla ţádnými prostředky oddělena od
ostatních částí programu, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.
12. 2011 č.j. 3 A 200/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady č.j.
LOJ/2402/2011 sp. zn.: 2009/1319/LOJ/FTV, jímţ Rada uloţila provozovateli FTV Prima
spol. s r. o. sankci ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., ve znění platném k datu odvysílání zmíněného pořadu, odvysíláním
pořadu „Jste to, co jíte“, dne 12. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na programu Prima
televize, který obsahoval reklamu ve formě odkazu na jiné médium rozdílné od FTV
Prima, spol. s r. o. a na jeho obsah, ve znění „Více o příběhu Jany se dozvíte v
pondělním Blesku pro ţeny“ (00:59:19 měřeno od začátku pořadu) a „Více o příběhu
Jany najdete v pondělním vydání Blesku pro ţeny“ (01:00:05 měřeno od začátku
pořadu), přičemţ pod tímto bylo rovněţ i velké logo tohoto časopisu, a celá tato reklama
nebyla ţádnými prostředky oddělena od ostatních částí programu, porušil povinnost
zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního
vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí
programu.
- Rada vydala v souladu s ustanovením § 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 dále podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), dne 3.
ledna 2012 přijala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r. o., IČO: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00,
správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., ve znění platném k datu odvysílání zmíněného pořadu, kterého se mohl dopustit
odvysíláním pořadu „Jste to, co jíte“, dne 12. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na
programu Prima televize, který obsahoval odkaz na jiné médium rozdílné od FTV Prima,
spol. s r. o. a na jeho obsah, ve znění "„Více o příběhu Jany se dozvíte v pondělním
Blesku pro ţeny“ a „Více o příběhu Jany najdete v pondělním vydání Blesku pro ţeny",
neboť nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- 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.), upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., sídlem Na
Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908, na porušení § 48 odst. 4 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném k datu odvysílání zmíněného pořadu,
neboť odvysíláním pořadu „Jste to, co jíte“, dne 12. listopadu 2009 ve 21:30 hodin na
programu Prima televize, který obsahoval reklamu ve formě odkazu na jiné médium
rozdílné od FTV Prima, spol. s r. o. a na jeho obsah, ve znění „Více o příběhu Jany se
dozvíte v pondělním Blesku pro ţeny“ (00:59:19 měřeno od začátku pořadu) a „Více o
příběhu Jany najdete v pondělním vydání Blesku pro ţeny“ (01:00:05 měřeno od
začátku pořadu), přičemţ pod tímto bylo rovněţ i velké logo tohoto časopisu, a celá tato
reklama nebyla ţádnými prostředky oddělena od ostatních částí programu, porušil
povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu. Rada provozovateli televizního vysílání stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu č. j. 11 A 247/2010 ze dne 5. 12.
2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/325/09 o uloţení pokuty společnosti
CET 21 spol. s r. o., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5 ve výši 1 000 000,-
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Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Odpolední televizní noviny dne 30. 1. 2008 od 17:00 hodin na
programu Nova.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozhodnutí Městského soudu č. j. 11 A
247/2010 ze dne 5. 12. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. had/325/09 o
uloţení pokuty společnosti CET 21 spol. s r. o., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám.
1078/5 ve výši 1 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Odpolední televizní noviny dne 30. 1.
2008 od 17:00 hodin na programu Nova.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 3. ledna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s. r.
o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, správní
řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke
kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Odpolední televizní noviny dne 30. 1. 2008 od
17:00 hodin na programu Nova. Vzhledem k tomu, ţe Rada, jakoţto správní orgán, je
dle § 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb. vázána v dalším řízení právním názorem
vysloveným soudem, který dospěl k závěru, ţe uvedený pořad nemohl ohrozit vývoj dětí
či mladistvých, je nutno konstatovat, ţe ve správním řízení nebylo prokázáno porušení
zákona, čímţ odpadl důvod pro vedení předmětného správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2010, č.j.
7 A 254/2011-42-46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2011, č.j.
RUD/1745/2011, sp.zn. 2010/1104/RUD/ČES, kterým byla provozovateli, České televizi,
udělena pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním označení sponzora
Garmin dne 14. června 2010 na programu ČT1 a poté v 375 reprízách na programech
ČT1, ČT2 a ČT24.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), 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 3. ledna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ:
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 00 Praha 4, správní řízení zahájené z moci úřední
pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit odvysíláním označení sponzora Garmin dne 14. června 2010 na programu ČT1
a poté v 375 reprízách na programech ČT1, ČT2 a ČT24 , neboť porušení zákona
nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.
října 2010, č.j. 7 A 254/2011-42-46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17.
května 2011, č.j. RUD/1745/2011, sp.zn. 2010/1104/RUD/ČES, kterým byla
provozovateli, České televizi, udělena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním označení sponzora Garmin dne 14. června 2010 na programu ČT1 a poté v
375 reprízách na programech ČT1, ČT2 a ČT24.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2011,
č.j. 5A 198/2010-42, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. května 2010,
sp.zn. 2009/709/LOJ/CET, zn. LOJ/1650/2010, kterým byla provozovateli, CET 21 spol.
s r. o., uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Dr. Müller, produkt Müllerovy
pastilky (sponzor počasí, mutace 1) dne 1. ledna 2009 ve 20:04:48 hodin na programu
Nova, které naplňovalo definiční znaky reklamy, ale jako reklama nebylo ve vysílání
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rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních
částí programu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), 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 3. ledna 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříţenecké náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení
zahájené z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Dr. Müller, produkt Müllerovy pastilky
(sponzor počasí, mutace 1) dne 1. ledna 2009 ve 20:04:48 hodin na programu Nova,
neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímţ odpadl důvod správního řízení.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9.
prosince 2011, č.j. 5A 198/2010-42, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18.
května 2010, sp.zn. 2009/709/LOJ/CET, zn. LOJ/1650/2010, kterým byla provozovateli,
CET 21 spol. s r. o. uloţena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním
označení sponzora Dr. Müller, produkt Müllerovy pastilky (sponzor počasí, mutace 1)
dne 1. ledna 2009 ve 20:04:48 hodin na programu Nova.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2011
č.j.: 3 A 173/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp. zn.:
2009/1070/FOL/FTV, č.j.: LOJ/1688/2011 ze dne 17. 5. 2011, kterým byla provozovateli
FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního
deliktu, kterého se provozovatel dopustil tím, ţe označení sponzora LIGHTHOUSE
GROUP (sponzor pořadu, mutace 3) odvysílané dne 13. července 2009 ve 21:19:00
hod. na programu Prima televize, které naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve
vysílání jako reklama rozeznatelné a zřetelně oddělené.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 3. listopadu 2011 č.j.: 3 A 173/2011, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady
sp. zn.: 2009/1070/FOL/FTV, č.j.: LOJ/1688/2011 ze dne 17. 5. 2011, kterým byla
provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč, pro porušení
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného
správního deliktu, kterého se provozovatel dopustil odvysíláním označení sponzora
LIGHTHOUSE GROUP (sponzor pořadu, mutace 3) dne 13. července 2009 ve 21:19:00
hod. na programu Prima televize. Předmětné obdchodní sdělení naplňovalo definiční
znaky reklamy, jelikoţ pobízelo k nákupu nemovitostí zdůrazňováním jejich kvalit
(zmínka o „dokončených bytech", tedy o nemovitostech, které jiţ jsou k prodeji,
připravené na své nové majitele, zákazníky, přičemţ tyto nemovitosti se nacházejí v
ideálním prostření, „v centru a přírodě zároveň". Nabídka tedy vypovídá přímo o
kvalitativních vlastnostech produktu-jiţ dokončené byty, navíc s atraktivním
hodnocením, ţe jsou „v centru i v přírodě zároveň"; na podtrţení atraktivnosti nabídky
slouţí obrysová mapka Prahy s vyznačením lokality nabízených bytů, aby bylo
jednoznačně jasné, kde se byty nacházejí). Tato reklama však nebyla ve vysílání
rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 30/2009 ze
dne 7. 11. 2011, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 30.7.2008,
sp. zn. 2008/609/had/Lin, č.j. had/7758/08, jímţ byla uloţena společnosti Line Art s. r.
o., se sídlem Praha 4, Nuselská 46, IČ: 62579011 pokuta 500 000,- Kč pro porušení § 4
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zpracováním reklamy STOCK
produkt Fernet 8000 (mutace 1), která byla premiérově odvysílána dne 8.3.2008 v
18:38:17 hodin na programu Prima televize.
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- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 9 Ca 31/2009 ze dne 7. 9.
2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/612/had/Lin, č.j. had/7759/08
ze dne 30. 7. 2008, jímţ byla uloţena pokuta společnosti Line Art s. r. o., se sídlem
Praha 4, Nuselská 46, IČ: 62579011, neboť jako zpracovatel se dopustil porušení § 4
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt
STOCK, produkt Fernet 8000 (mutace 2) premiérově dne 8.3.2008 v 19:28:56 hodin na
programu Prima televize.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
9 Ca 31/2009 ze dne 7. 9. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2008/612/had/Lin, č.j. had/7759/08 ze dne 30. 7. 2008, jímţ byla uloţena pokuta
společnosti Line Art s. r. o., se sídlem Praha 4, Nuselská 46, IČ: 62579011, neboť jako
zpracovatel se dopustil porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo
odvysíláním reklamy na produkt STOCK, produkt Fernet 8000 (mutace 2) premiérově
dne 8.3.2008 v 19:28:56 hodin na programu Prima televize.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu
2011, č.j. 7 As 123/2011-56, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2011, č.j. 8 A 208/2010-36, který
zrušil rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2010, č.j. vav/2144/2010, kterým byla
provozovateli, Stanice O, a.s., uloţena pokuta ve výši 5 000,- Kč za porušení
ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil zařazením
teleshoppingu na produkt www.ockomobil.cz (mutace 66) na programu O ve dnech 1.
února 2010 aţ 28. února 2010 do bloku reklamy v celkem 82 případech, čímţ se
dopustil porušení povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělné od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu
2011, č.j. 7 As 107/2011-71, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2011, č.j. 8 A 207/2010-36-38,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady spis.zn. 2010/431/vav/STO, č.j. vav/2143/2010 ze
dne 22. června 2010, jímţ byla provozovateli, Stanice O, a.s., uloţena pokuta ve výši 5
000 Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil zařazením obchodního sdělení na produkt www.ockomobil.cz (mutace 67)
na programu O ve dnech 1. února 2010 aţ 28. února 2010 v celkem 82 případech, čímţ
se dopustil porušení povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukověobrazově oddělné od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu
2011, č.j. 7 As 51/2011, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
18. ledna 2011, č.j. 8 A 81/2010-36, jenţ zamítl ţalobu provozovatele televizního
vysílání, České televize, proti rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2009, sp.zn.
2009/1067/FOL/ČTV, č.j. FOL/58/2010, jímţ byla provozovateli uloţena pokuta ve výši
50 000 Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve
znění platném do 31. května 2010, kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora
Fortuna (sponzor pořadu, mutace 90), které vyzývalo diváky ke konzumaci sluţeb
sponzora na internetových stránkách, s premiérou odvysílání dne 7. června 2009 v
16:59:36 hodin na programu ČT4 Sport, a tím porušil povinnost zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné, a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2011,
č.j. 6 As 35/2011-37, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost provozovatele, FTV Prima,
spol. s r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2011, č.j. 3 A
45/2011-17, jímţ byla odmítnuta ţaloba proti upozornění na porušení zákona ze dne 21.
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prosince 2011, sp.zn. 2008/1166/vav/FTV, č.j. LOJ/77/2011, kterým Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve
znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil
odvysíláním obchodního sdělení na produkt Dieta, časopis (mutace 2 označená
provozovatelem jako sponzor reklamní znělky), dne 30. června 2008 ve 21:13:52 hodin
na programu Prima televize a reprízovaného na tomtéţ programu dne 30. června 2008
v čase 21:17:57 hodin, jeţ obsahovalo reklamní prvky, přičemţ toto sdělení nebylo
rozeznatelně a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově odděleno od ostatního
programu.
- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.
11. 2011 č.j. 7 A 52/2010, který zrušil správní rozhodnutí Rady ze dne 6. 10. 2009 sp.
zn.: 2009/717/LOJ/ČTV č.j. LOJ/97/2009, jímţ byla provozovateli Česká televize
uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora CK Intact Velké Meziříčí
(sponzor pořadu, mutace 1) dne 16. března 2009 v 06:10:10 hodin na programu ČT1,
které bylo reklamou, ale jako reklama nebylo ve vysílání rozeznatelné a oddělené.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize na upozornění č.j.
LOJ/3242/2011, sp. zn.: 2011/908/LOJ/ČTV ze dne 4. 10. 2011, jímţ byl upozorněn na
porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil nezpřístupněním
alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postiţením prostřednictvím
audiopopisů.

AVMSnV
- Rada se seznámila s rozborem internetových stránek krajských měst a praţských
městských částí, na kterých nebylo shledáno ţádné porušení zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s novelizací zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

V Praze dne 4. 1. 2012
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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