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Tisková zpráva z 2. zasedání, konaného dne 22. 1. 2013  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání 
projednala 43 bodů programu. Seznámila s 53 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala tři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř 
správních řízení. Rada na svém 2. zasedání uložila jednu pokutu provozovateli 
AIDEM a.s. ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady a ani dodatečně neposkytl správné 
a správně kategorizované údaje o procentuálním zastoupení evropských děl, 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a současných děl evropských 
nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2011 na programu Brno TV a rovněž 
neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2011 na programu 
Brno TV. 
Rada udělila společnosti Československá filmová společnost, s.r.o. licenci 
k provozování televizního vysílání programu kinoSvět šířeného prostřednictvím 
družice a kabelových systémů a licenci k provozování televizního vysílání programu 
HOROR FILM šířeného prostřednictvím družice a dále Obci Kamýk nad Vltavou 
licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu Informační 
TV obce Kamýk nad Vltavou šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 102,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Most 2 projednala se žadateli otázky 
týkající se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. 

-  Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 
2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio Magic (licence č.j.: Ru/282/00) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Hradec Králové 94,3 MHz / 
100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec-
Nové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně označení (názvu) programu Rádio 
„dobrý den“ šířeného na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2006/1019/zab/KAL ze dne 26. března 2008 na Hitrádio FM. 

-  Rada se seznámila s doplněním (č.j. 32/2013) stížnosti posluchače na blíže 
nespecifikovaný díl pořadu "Dámský klub FREKVENCE 1"; Rada se seznámila s 
doplněním (č.j. 31/2013) stížnosti posluchačky na blíže nespecifikovaný díl pořadu 
"Dámský klub FREKVENCE 1"; Rada se seznámila s reakcí (č.j. 182/2013) posluchače 
na závěry Rady ohledně údajně nevyváženého zpravodajství, ve kterém absentují 
informace týkající se Moravy a Slezska; Rada se seznámila s vysvětlením (č.j. 
382/2013) Českého rozhlasu ohledně mylné informace o plošném snižování výkonů 
radiových vysílačů. 
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-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 26. října 2012, 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Hradec Králové 98,4 MHz) dne 13. 
listopadu 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 7. 
ledna 2013, Radio ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 101,0 MHz Karlovy Vary) dne 7. 
ledna 2013, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 7. ledna 2013, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 99,7 
MHz Praha) dne 7. ledna 2013 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program Rádio Evropa 2 - 
Morava; 105,5 MHz Brno) dne 7. ledna 2013. 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, JUKE BOX, spol. s r.o., informace o 
zadavateli reklamy na doplněk stravy Vitamín D3, která byla odvysílána dne 26. října 
2012 v 8:44:03 hodin, 9:00:37 hodin a 10:46:41 hodin na programu RADIO ČAS - FM 
(92,8 MHz Ostrava). 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, Frekvence 1, a.s., informace o zadavateli 
reklamy na doplněk stravy Arthro Balance, která byla odvysílána dne 13. listopadu 2012 
v 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin na programu FREKVENCE 1 (Plzeň 104,1 MHz). 

-  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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájila se zpracovatelem 
reklamy, společností LONDA spol. s r. o., IČ 492 41 931, se sídlem Křemencova 4, PSČ 
110 00, Praha 1 - Nové Město, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním 
reklamy na mast Kartalin, která byla odvysílána dne 27. července 2012 v čase 7:47:50 
hodin, 10:49:19 hodin a 16:50:10 hodin na programu RÁDIO IMPULS (96,6 MHz 
Praha), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť zejména 
může ovlivnit spotřebitele tak, že učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

-  Rada se seznámila s informací o doplnění podnětů k vyhlášení řízení o udělení 
licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s 
využitím 36 kmitočtů společnostmi RADIO BONTON a. s., Frekvence 1, a. s. a 
EVROPA 2, spol. s r. o. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2012, 
č.j. 6A 142/2012-101, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti RADIO BONTON a.s. 
proti rozhodnutí Rady o udělení licence společnosti Route Radio s.r.o. k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO DÁLNICE s využitím 
souborů technických parametrů Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 
MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2012, 
č.j. 6A 143/2012-78, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti LONDA spol. s r.o. proti 
rozhodnutí Rady o udělení licence společnosti Route Radio s.r.o. k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO DÁLNICE s využitím 
souborů technických parametrů Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 
MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se 
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, podle § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice a 
kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: kinoSvět; základní 
programová specifikace: dokument, film, magazíny; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela 
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nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; územní rozsah 
vysílání v kabelových systémech: celá Česká republika, v rozsahu dle žádosti doručené 
dne 20. prosince 2012, č.j. 11737, ve znění doplnění ze dne 4., 11. a 17. ledna 2013, 
č.j. 188, 470 a 747.  

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti 
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Praha 1, 
Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, k televiznímu vysílání programu kinoSvět se 
základní programovou specifikací: dokument, film, magazíny, hlavní jazyk vysílání: 
čeština, šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů, regulační orgán 
členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno, tj.: Slovenské republiky. 

-  Rada udělila společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se 
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, podle § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 
let; označení (název) programu: HOROR FILM; základní programová specifikace: horor, 
mystery a fantasy; časový rozsah vysílání: do 6 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika, Slovenská republika; v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. prosince 
2012, č.j. 11738, ve znění doplnění ze dne 4. a 11. ledna 2013, č.j. 188 a 471.  

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti 
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Praha 1, 
Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, k televiznímu vysílání programu HOROR FILM se 
základní programovou specifikací: horor, mystery a fantasy hlavní jazyk vysílání: 
čeština, šířeného prostřednictvím družice, regulační orgán členského státu Evropské 
unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: 
Slovenské republiky.  

-  Rada udělila Obci Kamýk nad Vltavou, IČ: 00242411, se sídlem Kamýk nad Vltavou 
69, PSČ 262 63, 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: Informační TV obce Kamýk nad Vltavou; základní 
programová specifikace: Informační regionální program o místních aktivitách; územní 
rozsah vysílání: Katastr obce Kamýk nad Vltavou, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu ČTÚ – 302/2013-613, ze dne 7. ledna 2013, č. j.: 192; časový 
rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 11366 ze dne 17. prosince 2012 ve 
znění upřesnění ze dne 10. ledna 2013, č.j.: 393. 

-  Rada se seznámila s písemným vysvětlením podaným společností ORION TV, s.r.o., 
IČ 29281750 se sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, doručeným dne 8. 
ledna 2012, č.j. 239, ve věci šíření převzatého vysílání na území Slovenské republiky. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
upozorňuje dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatele převzatého vysílání ORION 
TV, s.r.o., IČ 29281750 se sídlem Brno, Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, na porušení 
zákona, spočívající v nedodržení územního rozsahu vysílání u kabelových systémů a § 
29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že 
převzaté vysílání českých televizních programů Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool 
a TV Barrandov šíří svým jménem a na svůj účet koncovým uživatelům na území 
Slovenské republiky, a tedy mimo územní rozsah stanovený v registraci. Rada 
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě do 30 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada sděluje informace o postupu ve věci převzatého vysílání společnosti ORION TV, 
s.r.o. na území Slovenské republiky Radě pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej 
republiky. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli GENUS TV a.s. /, IČ: 482 91 927, se sídlem 
Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01 zanikne dne 31. ledna 2013 dle § 24, písm. f) 
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zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu GENUS 
PLUS šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů udělené rozhodnutím, č. j.: 
Ru/35/96 ve znění pozdějších změn, ze dne 12. března 1996, dle žádosti ze dne 28. 
prosince 2012, č.j.: 11825. O této skutečnosti vydává provozovateli osvědčení 

-  Rada vydává společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlo: Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. se změnou licenčních podmínek licence č.j. zem/2078/98, sp. zn. 
2008/225/zem/HBO ze dne 26. března 2008, spočívající v rozšíření výčtů států, na 
jejichž území má být vysílání programu HBO prostřednictvím družice zcela nebo 
převážně směřováno, o Slovensko, v rozsahu žádosti ze dne 21. prosince 2012, č.j. 
11795.  

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenska, na 
jehož území je televizní vysílání programu HBO provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 
61466786, zcela nebo převážně směrováno; základní informace o programu: licence č.j. 
zem/2078/98, sp. zn. 2008/225/zem/HBO ze dne 26. března 2008; doba platnosti 
licence do 1. ledna 2024; označení (název) programu: HBO; základní programová 
specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a 
zaměřený na produkci Hollywoodských studií; hlavní jazyk televizního vysílání: 
maďarština.  

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele ZZIP s.r.o., IČ 48394556, se sídlem 
Olomouc 9, Dobnerova 526/18, PSČ 779 00, o prominutí zmeškání úkonu ve věci 
žádosti o prodloužení doby platnosti licence.  

-  Rada neprominula dle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., provozovateli ZZIP s.r.o., 
IČ 48394556, se sídlem Olomouc 9, Dobnerova 526/18, PSČ 779 00, zmeškání úkonu 
ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti licence, neboť ode dne, kdy měl být úkon 
učiněn, uplynul jeden rok, a s požádáním nebyl spojen zmeškaný úkon, t.j. nebyla 
podána žádost o prodloužení licence.  

-  Rada informuje provozovatele ZZIP s.r.o., IČ 48394556, se sídlem Olomouc 9, 
Dobnerova 526/18, PSČ 779 00, o možnosti podat v souladu s § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., novou žádost o udělení licence k televiznímu vysílání.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele HDD s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem 
Praha 8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci, č.j. zem/9404/06, spis. zn.: 
2006/983/zem/HDD, ze dne 19. prosince 2006, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy Pětka a Metropol, v rozsahu 
dle žádost ze dne 20. listopadu 2012, č.j. 10182.  

-  Rada se seznámila s informacemi lucemburského regulátora, Conseil des 
Programmes, o společnosti M77 Group S.A. 

-  Rada sděluje informace o společnosti M77 Group S.A. poskytnuté lucemburským 
regulátorem, Conseil des Programmes, Českému telekomunikačnímu úřadu. 

-  Rada udělila společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého náměstí 322, PSČ 152 00, IČ: 41693311, souhlas podle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
spočívající ve změně stanov společnosti, dle žádosti č.j. 635, doručené dne 16. ledna 
2012. 

-  Rada  v rámci správního řízení spis. zn. 2012/710/DRD/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reportáže Příručka poradí, co do kostela odvysílané v pořadu 
Televizní noviny ze 24. srpna 2012 od 19:30 hodin na programu Nova. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/887/DRD/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu příspěvku, v němž byl zveřejněn obsah podvrženého falešného 
záznamu rozhovoru členů prezidentovy ochranky během útoku na prezidenta Klause, 
odvysílaného v pořadu Televizní noviny ze 30. září 2012 od 19:30 hodin na programu 
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Nova, a záznamu příspěvku s přímým vstupem, ve kterém reportér informoval, že 
Generální inspekce bezpečnostních sborů začala šetřit původ záznamu rozhovoru 
ochranky a že se tento původ doposud nepodařilo zjistit, odvysílaného v pořadu 
Televizní noviny ze dne 1. října 2012 od 19.30 hodin na programu Nova. 

-  V rámci správního řízení sp. zn.:2012/697/LOJ/CET provedla Rada důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu upoutávky na pořady "Konkurz na Playboy", "ATP Masters 
1000: Cincinnati" a "Netopýři: chuť krve" odvysílané dne 13. srpna 2012 v 19:34 hodin 
na programu fanda. 

-  V rámci správního řízení sp. zn.:2012/727/LOJ/CET provedla Rada důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Fa MEN XTREME POLAR odvysílaného 
dne 4. července 2012 od 20:17:56 hodin na programu Nova premiérově a dále v 59 
reprízách na témže programu do 31.8 2012 

-  V rámci správního řízení sp. zn.:2012/765/LOJ/CET provedla Rada důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu pořadu Kriminálka Miami VIII odvysílaným dne 18. září 2012 v 
17:30 hodin na programu NOVA.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu se společnost Tesco, záběry prodejen Tesco a 
vyjádření zástupců této společnosti vyskytovalo v pořadu Události v období od 1. září 
2012 do1. ledna 2013 nepoměrně více než jiných konkurenčních společností (Tesco 
celkem čtyřiadvacetkrát, Ahold devětkrát, Globus, Kaufland, Lidl apod. maximálně 
dvakrát). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 27. prosince 2012 - 10. ledna 2013: Česká televize/ČT1 - pořad 
Občanský průkaz, vysílaný dne 1. ledna 2013 od 20:00 hodin na programu ČT1; Česká 
televize/ČT24 - pořad Otázky Václava Moravce, vysílaný dne 6. ledna 2013 od 12:00 
hodin na programu ČT24; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáž o následcích amnestie v 
pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 5. 1. 2013 od 19:30 na programu NOVA; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Prezidentský duel 2013, vysílaný dne 4. ledna 
2013 od 20:15 hodin na programu Prima family; Metropol TV, spol. s r.o./Pětka - pořad 
Sexy šance; Stanice O, a.s./Óčko - pořad Music game; Metropol TV, spol. s r.o./Pětka - 
pořad Buřtcajk, vysílaný dne 22. prosince 2012 od 20:55 hodin; Barrandov Televizní 
Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Vtip za stovku, vysílaný dne 23. prosince 2012 
od 11:10 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova Cinema - upoutávky na filmy Ďábelský Santa 
a Interview s upírem, vysílané dne 21. prosince 2012 od 15:40 hodin;Česká 
televize/ČT1 a ČT24 - reportáž Nové restituční spory v pořadu Události, vysílaném dne 
23. prosince 2012 od 19:30 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova Cinema - pořady Gremlins 
a Gremlins 2, vysílané ve dnech 25. prosince 2012 od 14:40 hodin a 26. prosince 2012 
od 14:40 hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Reportéři ČT, vysílaný dne 7. ledna 2013 
od 22:30 hodin; Česká televize/ČT24 - pořad Historie.cs, vysílaný dne 22. prosince 
2012 od 21:05 hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Máte slovo, vysílaný dne 6. prosince 
2012 od 21:20 hodin; Česká televize/ČT2 - pořad Nedej se, vysílaný dne 23. prosince 
2012 od 11:25 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Horton, vysílaný dne 
27. prosince 2012 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáž o smrti fotbalisty 
Drobného v pořadu Televizní noviny, vysílaném dne 28. prosince 2012 od 19:30 hodin; 
CET 21 spol. s r.o./NOVA - reportáž o Jiřině Jiráskové v pořadu Televizní noviny, 
vysílaném dne 29. 12. 2012 od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 - upoutávka na volební 
debaty v pořadu Události, vysílaném dne 8. ledna 2013 od 19:00 hodin; CET 21 spol. s 
r.o./Nova Cinema - upoutávky v pořadu Za humny je drak, vysílaném dne 29. prosince 
2012 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT24 - stížnost na rušení předpovědí počasí; 
Česká televize/nekonkrétní program - stížnost na politické směřování provozovatele; 
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Česká televize/nekonkrétní program - stížnost na objektivitu provozovatele; Nekonkrétní 
provozovatel/nekonkrétní program - stížnost na brutalitu v TV vysílání; Česká 
televize/nekonkrétní program - stížnost na aroganci moderátorů; Nekonrkétní 
provozovatel/nekonkrétní program - stížnost na nemožnost dovolání se do pořadu 
Věštírna; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stížnost na reklamu na hotel 
v Egyptě; FTV Prima, spol s r.o./Prima family - stížnost na dehonestující reportáž, bude 
posouzena v dalším souhrnu podání.  

-  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 z a h á j i t s provozovatelem CET 
21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. příspěvkem, v němž byla zveřejněna 
reportáž o vloupání neznámého pachatele do domu Markéty Mališové, dne 5. ledna 
2013 od 19.30 hodin na programu NOVA, neboť provozovatel uveřejnil reportáž o 
vloupání se do domu majitelky neznámým pachatelem, přičemž ji celou založil na 
domněnce své a poškozené majitelky, že pachatelem měl být amnestovaný. Reportáž 
byla zařazena do tematického bloku o amnestiích a předcházely jí dvě reportáže o 
trestných činech, kde ovšem prokazatelně již byly policií obviněny amnestované osoby. 
Navíc reportáž byla nazvána „Lidé se bojí útoků propuštěných“, což opět potvrzovalo 
domněnku. Provozovatel tak uvedl informace o pachateli, které byly v okamžiku vysílání 
reportáže neověřené a pouze v rovině domněnky. Na základě těchto informací pak 
provozovatel mimo jiné dovozuje nepodložené závěry v tom smyslu, že se lidé začínají 
propuštěných vězňů bát. Jelikož provozovatel odvysílal neověřené a nepodložené 
informace, dopustil se tak vážného porušení zásad objektivity a vyváženosti.  

-  Rada ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), v platném znění, podává trestní oznámení pro okolnosti 
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to odvysíláním pořadu Sexy šance, odvysílaného 
dne 5. ledna 2013 od 23:42 hodin na programu Pětka, v jehož průběhu byli diváci lákáni 
k volání (za cenu 90 Kč za minutu hovoru) za účelem možného získání peněžité výhry, 
přičemž jim byla kladena matematická otázka, na níž ovšem byla očekávána odpověď, 
kterou nebylo možné zjistit vypočítáním zobrazeného příkladu. Tím dochází k podvodu 
na divácích, neboť ti nemohou vypočítáním příkladu získat slibovanou výhru. 

-  Rada vysílání žádá Ministerstvo financí ČR - odbor Státního dozoru nad sázkovými 
hrami a loteriemi o odborné stanovisko ve věci posouzení charakteru služby nabízené v 
rámci pořadu Sexy šance, odvysílaného dne 5. ledna 2013 od 23:42 hodin na programu 
Pětka. 

-  Rada ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), v platném znění, podává trestní oznámení pro okolnosti 
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to odvysíláním pořadu Music game, odvysílaného 
dne 5. ledna 2013 od 02:00 hodin na programu O (óčko), v jehož průběhu byli diváci 
lákáni k volání (za cenu 90,- Kč za minutu hovoru) za účelem možného získání peněžité 
výhry, přičemž jim byla kladena matematická otázka, na níž ovšem byla očekávána 
odpověď, kterou nebylo možné zjistit vypočítáním zobrazeného příkladu. Tím dochází k 
podvodu na divácích, neboť ti nemohou vypočítáním příkladu získat slibovanou výhru. 

-  Rada žádá Ministerstvo financí ČR - odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a 
loteriemi o odborné stanovisko ve věci posouzení charakteru služby nabízené v rámci 
pořadu Music game, odvysílaného dne 5. ledna od 02:00 hodin na programu O (óčko). 

-  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 
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jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení 
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění zařazení zprávy o 
blížícím se asteroidu a potenciálním riziku pro zemi ve formě výzvy „„…k zemi se blíží 
obří asteroid. Jestli hrozí srážka, se dozvíte na tn.cz“, která zazněla v pořadu Rychlé 
zprávy, odvysílaném dne 6. ledna 2013 v 18:42 hodin. Zejména o vysvětlení, zda a 
jakým způsobem provozovatel ve zpravodajských pořadech zohledňuje veřejný zájem 
diváků na získávání kompletních informací a zda zohledňuje, že ne každému divákovi je 
umožněn přístup k internetové službě tn.cz, a že tudíž určité divácké skupiny mohou být 
oprávněně zneklidněny poplašnou interpretací zprávy. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na reportáž 
„Nové restituční spory“ odvysílané dne 23. prosince 2012 v rámci zpravodajské relace 
Události od 19:30 hodin na programech ČT1 a ČT24. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. m) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 22. ledna 2013 toto 
rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, ukládá provozovateli 
AIDEM a.s., IČ 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady a ani dodatečně neposkytl správné a správně 
kategorizované údaje o procentuálním zastoupení evropských děl, evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci a současných děl evropských nezávislých výrobců 
odvysílaných v roce 2011 na programu Brno TV a rovněž neposkytl údaje o počtu a 
délce odvysílaných českých děl v roce 2011 na programu Brno TV. 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 2012190. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012190. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 22. ledna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 
00 Praha 8, správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, respektive reportáže s 
názvem V Česku řádí nebezpečná bakterie clostridie, odvysílaného dne 24. července 
2012 od 18:55 hodin na programu Prima family,z důvodu absence předchozího 
typověho shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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.), upozorňuje provozovatele 
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televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 
180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima dne 24. července 2012 od 18:55 hodin na 
programu Prima family, který obsahoval reportáž s názvem V Česku řádí nebezpečná 
bakterie clostridie, se dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby 
umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem 
snižujícím lidskou důstojnost. Provozovatel do reportáže zařadil bezdůvodně záběr 
osoby podléhající fyzickému utrpení způsobem, který snižuje lidskou důstojnost. 
Reportáž obsahovala záběry a pokus o rozhovor s panem Františkem, který byl 
evidentně těžce nemocný, což přiznává i reportérka konstatováním, že jeho zdravotní 
stav mu nedovolí příliš reagovat. Již ze skutečnosti, že je člověk ve vysokém věku 
hospitalizován v nemocnici, postižen vážným onemocněním, je zřejmé, že jeho fyzické 
utrpení je velké a jeho zdravotní stav vážný. Záběry jsou proto v reportáži zařazeny s 
jediným cílem ukázat na bezmoc utrpení, neboť jinak mají zcela nulovou vypovídací 
hodnotu; nikterak nepřispívají hlavnímu sdělení reportáže. Nemocný starý člověk byl 
televizním štábem obtěžován dotazy na jeho nemoc. Z odpovědi nemocného 
("nemoc?") je zřejmá jeho dezorientace a nepochopení, proč je na nemocničním lůžku 
vyrušován televizním štábem. Je tak uveden do situace, kdy jsou záběry jeho osoby 
zneužity médiem pro zvýšení atraktivity reportáže. Jeho lidská důstojnost je tak 
snižována. Reportáž by měla pro diváka zcela totožné vyznění, i kdyby zmíněný 
rozhovor nebyl použit. Takové záběry lze proto označit za bezdůvodné zobrazení osoby 
fyzicky trpící, které snižují její lidskou důstojnost, neboť pro danou reportáž zcela 
zbytečně a bezdůvodně zobrazují člověka vystaveného těžkému fyzickému utrpení, 
který není pro svou vážnou nemoc schopen souvislého vyjadřování. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní od dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti ELECTRO WORLD s.r.o. k 
obsahu stížnosti na reklamu, která byla premiérově odvysílána dne 21. října 2012 od 
18:11:04 hodin na programu Nova Cinema, a ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH 
na všechny přístroje pro přípravu kávy“, respektive k objasnění způsobu výpočtu 
deklarované slevy.  

-  Rada 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 zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností ELECTRO WORLD s.r.o., IČ 26488361, sídlem 
Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9, správní řízení z moci úřední pro možné porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamního 
spotu, ve které se uvádí „Sleva ve výši 20% DPH na všechny přístroje pro přípravu 
kávy“, a který byl premiérově odvysílán dne 21. října 2012 od 18:11:04 hodin na 
programu Nova Cinema, se mohl dopustit porušení povinnosti nezadávat reklamu, která 
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive zákazu klamavé 
obchodní praktiky tím, že tvrzení „Sleva ve výši 20% DPH“ mohla ve spotřebiteli vyvolat 
dojem, že mu bude poskytnuta sleva ve výši 20% z nákupu, a nikoli sleva pouhých 
16,67% , jak je tomu ve skutečnosti. Reklamní spot neobsahoval žádnou informaci o 
tom, jakým způsobem bude sleva vypočtena (tj. že se vlastně vytvoří fiktivní situace, že 
spotřebitel je plátcem DPH a odečte se mu z nákupu daň z přidané hodnoty dle 
příslušného daňového výpočtu), a především ani informaci o tom, kde může spotřebitel 
takové údaje nalézt; například odkaz na internetové stránky společnosti Electro World 
s.r.o.  

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti GREEN-SWAN 
Pharmaceuticals CR, a.s., IČ 25688600, se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 27/1662, k 
obsahu stížnosti na reklamu na produkt CONDRO FORTE, odvysílané v premiéře dne 
2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova. 
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-  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 zahájit správní řízení z moci úřední se 
společností GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a.s., IČ 25688600, se sídlem Praha 4, 
Pod Višňovkou 27/1662, pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb., kterého se mohla dopustit jakožto zadavatel reklamy na produkt GS CONDRO 
FORTE, odvysílané v premiéře dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova , 
neboť v této reklamě je doporučován doplněk stravy GS CONDRO Forte jako přípravek, 
který má léčebný účinek při onemocnění artrózou, a to zejména tvrzením: 
DOPORUČUJE SPOLEČNOST PRO LÉČBU BOLESTI ZPŮSOBENÉ ARTRÓZOU PŘI 
NÁRODNÍM CENTRU MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ. Tato informace je uvedena nejen 
graficky, ale i verbálně. Tato informace prezentovaná v kontextu, kdy je současně 
prezentován grafickou formou kolenní kloub se zdůrazněnými změnami a následně jsou 
opět graficky demonstrovány pozitivní účinky přípravku na kloub, může být posouzena 
jako výrazový prostředek, který je spotřebitelem jednoznačně vnímán jako demonstrace 
léku, respektive léčebného účinku. Již zmínka, že uvedený přípravek doporučuje 
společnost, která se zaobírá léčbou bolesti způsobené artrózou, vyvolá u diváka 
oprávněné spotřebitelské očekávání, že výrobek má účinek vztahující se k projevům 
onemocnění artrózou a zejména pak k bolesti. Tím může dojít k uvádění v omyl 
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských 
onemocnění. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2013, č.j.: 
8 A 302/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady č.j. fol/2783/08 ze dne 11. 
3. 2008, jímž byla uložena účastníku řízení České televizi sankce ve výši 100 000,- Kč 
pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., platného v době 
spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. části 
pořadu věnované problematice legislativní tvorby Parlamentu ČR, dne 16. února 2007 
od 21:00 hodin na programu ČT2, čímž se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do 
vysílání skrytou reklamu. 

-  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 dne 22. 
ledna 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem vysílání, Česká televize, 
IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha, správní 
řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., platného v době odvysílání pořadu, kterého se měl dopustit tím, že dne 16. února 
2007 od 21:00 hodin na programu ČT2 v pořadu Události, komentáře, resp. části 
pořadu věnované problematice legislativní tvorby parlamentu ČR, odvysílal skrytou 
reklamu, neboť uplynula jednoletá prekluzivní lhůta dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb.. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a dle ustanovení § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") upozorňuje 
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 
4 - Kavčí Hory, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
platného v době odvysílání pořadu, kterého se dopustil tím, že dne 16. února 2007 od 
21:00 hodin na programu ČT2 v pořadu Události, komentáře, resp. části pořadu 
věnované problematice legislativní tvorby parlamentu ČR, propagoval právnický systém 
ASPI, který byl vyzdvihován jako jediný systém svého druhu a byl prezentován v 
pořadu, jenž neměl charakter reklamy, čímž uvedl veřejnost v omyl, že se jedná o jediný 
a nezbytný systém právních informací, čímž se dopustil porušení povinnosti 
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nezařazovat do vysílání skrytou reklamu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od 
doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 9 A 161/2012 – 38-
52, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/2350/2012, kterým 
byla provozovateli Česká televize uložena pokuta ve výši 250 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Události, respektive reportáže s názvem Zabijačka veřejně pod pokutou, dne 17. 
ledna 2012 od 19:00 hodin na programu ČT1, a to konkrétně tím, že vyznění celé 
reportáže uvádělo diváky v omyl tím, že informovalo o tom, že novelou veterinárního 
zákona vynucenou nařízením Evropské unie jsou od 1. ledna 2012 zakázány tradiční 
veřejné zabijačky. Tím došlo k uvedení fakticky chybné informace, neboť již před 
novelou veterinárního zákona bylo možno porážet prasata pouze pro domácí účely 
anebo na jatkách, nikoliv na tradiční veřejné zabijačce, o které mluví reportáž. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 
2012, č.j.: 7 A 47/2012, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí č.j. 
hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV,kterým byla uložena provozovateli FTV Prima, 
spol. s r.o. pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť označením sponzora RAMA, produkt Classic Idea! Multivita 
(sponzor upoutávky, mutace 1) s premiérou vysílání dne 22. září 2008 ve 20:28:50 hod. 
na programu Prima televize porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se 
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, na upozornění č.j. DRD/4477/2012, 
sp. zn. 2012/957/DRD/FTV, jímž byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 53a 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Cesty domů (155), podtitul 
Nezvěstný, jenž obsahoval umístění produktu, dne 14. listopadu 2012 ve 20:00 hodin 
na programu Prima family. 

-  Rada sděluje v souladu s ustanovením § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, že dospěla k závěru, že odvysíláním pořadu Cesty domů (155), podtitul Nezvěstný, 
jenž obsahoval umístění produktu, dne 14. listopadu 2012 ve 20:00 hodin na programu 
Prima family, k porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo, a že shledala 
důvodným návrh provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na 
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění 
č.j. DRD/4477/2012, sp. zn. 2012/957/DRD/FTV, aby Rada ve své další rozhodovací 
praxi k tomuto upozornění nepřihlížela. Vydané upozornění není tudíž pro další 
rozhodovací praxi Rady směrodatné. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení Národního centra medicínských informací, 
o.p.s., IČ 24138649, sídlem Zdice, Černín, PSČ 267 51, k doporučení prezentovanému 
v rámci reklamy na přípravek Condro FORTE, která byla odvysílána v premiéře dne 2. 
října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o regulaci reklamy), žádá NÁRODNÍ CENTRUM MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ 
o.p.s., IČ 24138649, sídlem Zdice, Černín, PSČ 267 51, o podání vysvětlení, dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, respektive doložení, na základě jakých 
skutečností je přípravek GS CONDRO Forte, doplněk stravy, doporučován touto 
společností jako pomoc při bolesti kloubů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní od doručení této žádosti.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Nestlé Česko č.j. 11374 
doručeným Radě dne 17. 12. 2012 na výzvu Rady ze dne 13. 11. 2012 č.j. 
LOJ/4075/2012.  
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-  Rada schválila závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace - RIA k návrhu 
vyhlášky o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a 
označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky 
reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání. 

-  Rada předkládá návrh vyhlášky o některých charakteristikách zvukové složky reklam, 
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti 
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání do 
mezirezortního připomínkového řízení. 

 

AVMSnV 

 

-  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, vydala na základě 
písemné žádosti společnosti TV PORT, s. r. o., ze dne 28. prosince 2012, toto sdělení: 
TV PORT, s. r. o., IČ: 265 11 801, se sídlem v Čelákovicích, Jiřinská 697/7, PSČ 250 
88, nebyla Radou dne 22. ledna 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. 

-  Rada se seznámila s výstupy počítačového programu pro analýzu obsahu možných 
AVMSnV. 

 

V Praze dne 24. 1. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


