Tisková zpráva z 6. zasedání, konaného dne 16. 3. 2010
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

- program schválila ve znění projednaných změn
- udělila provozovateli Route Radio s. r. o. /Rádio Dálnice souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Jihlava 99,4 MHz/800 W z Rudný na Pávov podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Dálnice, k licenci udělené
rozhodnutím č. j. koz/516/09 sp. zn. 2008/934/zab.
- udělila provozovateli Radio Station Brno s. r. o. /KISS HÁDY souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Jihlava 107,7 MHz/250 W z Rudný na Holý vrch podle § 20 odst. 4 a
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program KISS HÁDY (licence č. j.
Ru/11/99)
- neudělila provozovateli Česká rozhlasová s. r. o. /Rádio Orlík (licence přidělena
rozhodnutím č. j. cun/9004/07 sp. zn. 2007/244/FIA) souhlas se změnou územního
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Jindřichův
Hradec - Děbolín 96,5 MHz/400 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- neudělila provozovateli Rádio Samson spol. s r. o. /Rádio Samson (licence udělena
rozhodnutím č. j. KOZ/262/2009 sp. zn. 2008/1061/zab) souhlas se změnou územního
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtů Rokycany
103,1 MHz/100 W; Klatovy 103,0 MHz/100 W; Kladno 104,2 MHz/200 W; Příbram 88,0
MHz/400 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- projednala stav řízení o udělení licencí: Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW sp. zn. :
2008/1529/zab., Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W sp. zn. : 2008/1529/zab. ;
Brno – Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W sp. zn. : 2008/1043/CUN/Int., s tím, že v
licenčním řízení Benešov - Kozmice 89,3 MHz/5 kW vyčká rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ve věci kasační stížnosti podané žadatelem o licenci
- registrovala provozovateli HDD s. r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001
Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých rozhlasových
a televizních programů: rozhlasové české: BBC, City 93,7 FM, Classic FM, COUNTRY
RADIO, ČRo 7 Radio Praha, ČRo Radio Česko, ČRo Regina, DANCE RADIO (dříve
DJ), EVROPA 2, EVROPA 2 – Východ, Expres radio, Fajn North Music, Fajn Rádio
Agara, Fajn radio, Fajn Radio Hity, Fajn Radio Life, Free Rádio, HELAX, Hitrádio Apollo,
Hitrádio Dragon, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Crystal, Hitrádio FM Most, Hitrádio FM
Plus, Hitrádio Magic, Hitrádio Magic Brno, Hitrádio Orion, Hitrádio Vysočina 94. 3 FM,
Kiss, Kiss Delta, KISS HÁDY, KISS Jižní Čechy, Kiss Morava, Kiss Proton, KISS
PUBLIKUM, Oldies radio, RADIO 1, Radio Beat, Rádio BLANÍK, RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ
ČECHY, Rádio Blaník Jižní Morava, RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY, RÁDIO
BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY, Radio Bonton, Radio Contact Livzalac, RADIO ČAS–FM,
RADIO ČERNÁ HORA, Rádio Dyje, RÁDIO EGRENSIS, Rádio Evropa 2 – Morava,
Rádio Evropa 2 – Východní Čechy, Rádio EVROPA 2 – Západ, RADIO HANÁ, Radio
Hey Brno, Radio HEY Čechy, Radio Hey, RADIO HEY Praha, Radio HEY Profil, Rádio
Jih, RADIO JIZERA 105,7 FM, RÁDIO KROKODÝL, Rádio OK, Rádio PETROV, RADIO
PROGLAS, Radio Relax, RADIO RUBI, Radio Spin, Rádio Valašsko, Radio Zlín, RFIRADIO FRANCE INTERNATIONAL, ROCK MAX, Rock Radio Gold, Rock Radio
Prácheň, Rock Radio Šumava, Rock Zone 105. 9; televizní české: Disney Channel,
MTV, Prima COOL, R 1, SPORT 5, Televize Barrandov, Z 1; televizní zahraniční: 3sat,
ARD, ARTE, BR (Bayerische Fernsehen) TV, Discovery World (Europe), Discovery
Science, Discovery Travel and Living, Discovery HD Europe, France 2, Investigation
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Discovery (Europe), KIKA, ORF 1, ORF 2, ORF Sport Plus, PHOENIX TV, TV LUX, TV
PATRIOT, TVP POLONIA, WDR
- vydala provozovateli HDD s. r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb. za porušení § 29, odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě
oznámil změnu v osobách statutárního orgánu – jednatelů po lhůtě stanovené zákonem,
a stanovuje mu lhůtu k nápravě, a to neprodleně ode dne doručení tohoto upozornění
- registrovala provozovateli Planet A a. s., změny v přihlášce k registraci podle § 29
odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: 1) v registraci a) nových
převzatých českých televizních programů : Prima COOL, Tv NOE, Televize Barrandov,
PUBLIC TV, Z 1, LEO TV (časový rozsah vysílání 23. 00 – 5. 00 hodin), ČT HD, KINO
CS, MTV; b) nových převzatých zahraničních televizních programů: Bebe Tv, Viasat
Explorer, Discovery HD Europe, Investigation Discovery (Europe; 2) v rozšíření
územního rozsahu vysílání o katastrální území pro kraj: a) Jihomoravský – seznam
katastrálních území tvoří přílohu o 9 listech, b) Moravskoslezský – seznam katastrálních
území tvoří přílohu o 7 listech, c) Olomoucký – seznam katastrálních území tvoří přílohu
o 8 listech, d) Zlínský – seznam katastrálních území tvoří přílohu o 5 listech
- vzala na vědomí, že provozovateli PROKABEL Ústí nad Labem, s. r. o. dle § 24 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb. zanikla ke dni 22. února 2010 licence Ru/79/03, ze dne 18.
března 2003, k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů programů Info
OÚ Hošťka a Info OÚ Velké Žernoseky
- zrušila dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli PROKABEL Ústí nad
Labem, s. r. o. registraci č. j. Rg/46/96, ze dne 23. července 1996, na žádost
provozovatele ke dni 22. února 2010
- vydala dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o zrušení
registrace v rozsahu katastrálního území Bzenec, o které požádal účastník řízeni
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. opravné rozhodnutí spočívající v opravě výroku
rozhodnutí na “Registrace k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č. j. Rg/15/96 ze dne 29. května 1996, ve znění
platně zaregistrovaných změn, se zrušila ke dni 2. března 2010 v rozsahu katastrálního
území Bzenec“ a v doplnění odůvodnění ve druhém odstavci o „ v rozsahu katastrálního
území Bzenec“
- vzala na vědomí, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. ukončil analogové vysílání v
lokalitách Sušice - Svatobor 43. kanál, Hrádek u Sušice 40. kanál, Běšiny 42. kanál,
Karlovy Vary 27. kanál a Kraslice 51. kanál a vydala o tom osvědčení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2010, č. j. 7
Ca 136/2008-57, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2008, č. j.
cun/2374/08, o neudělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů společnosti Evropa 2, spol. s . r. o., a to přidělením kmitočtu
Uherské Hradiště 95,8 MHz/175 W
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2010, č. j. 7
Ca 138/2008-57, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2008, č. j.
cun/2375/08, o neudělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů společnosti Evropa 2, spol. s . r. o., a to přidělením kmitočtu
Vsetín 96,6 MHz/200 W
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2010, č. j. 7
Ca 137/2008-57, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2008, č. j.
cun/2377/08, o neudělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů společnosti Evropa 2, spol. s . r. o., a to přidělením kmitočtu
Frýdek-Mýstek 95,4 MHz/180 W
- se seznámila se žalobou společnosti RADIO BONTON a. s. proti rozhodnutí Rady ze
dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 2009/1130/dol/ROU, kterým byl provozovateli Route
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Radio s. r. o. udělen souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů vysílání pro program Rádio Dálnice
- vzala na vědomí, že podání žaloby proti rozhodnutí Rady o změně licence
provozovatele Route Radio s. r. o. ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn.
2009/1130/dol/ROU, má ve smyslu § 66 zákona č. 231/2001 Sb. odkladný účinek
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r. o., IČ:
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, pro možné porušení § 48 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít na programu EVROPA 2 v
pořadu Ranní show dne 9. října 2009 v čase 07:06:40 hodin odvysíláním skryté reklamy
na veletrh v areálu PVA Letňany, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo
a tím odpadl důvod správního řízení
- udělila podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. společnosti FTV Prima, spol. s. r. o., IČ
48115908, licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima family; územní
rozsah vysílání: Česká republika
- udělila ve společném řízení provozovatelům FTV Prima spol. s r. o., GENUS TV a. s.,
TV LYRA s. r. o., TV MORAVA, s. r. o., TV Vřídlo s. r. o. a ZAK TV s. r. o., souhlas ke
změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., které spočívají ve změně licenčních podmínek týkajících se
vysílacích časů na sdílených kmitočtech pro období od 22. března 2010 do 31. prosince
2011 podle obsahově shodných žádostí
- shledala, že provozovatel RADIO ZLÍN, spol. s r. o. odvysílal program Radio Zlín v
kontrolovaném dnu 16. února 2010 v čase od 00:00 do 24:00 hodin v souladu s
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
- zahájila s provozovatelem LONDA, spol. s r. o., správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48, odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit odvysíláním skryté reklamy na programu RÁDIO IMPULS dne 29. ledna 2010 v
podvečerním vysílacím bloku
- zahájila s provozovatelem LONDA, spol. s r. o., správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním reklamy, v níž účinkuje hlasatel, moderátor nebo redaktor zpravodajských a
politicko-publicistických pořadů, na programu RÁDIO IMPULS dne 29. ledna 2010 v
podvečerním vysílacím bloku
- upozornila provozovatele ESA - rádio, s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním vtipu na programu Fajn radio dne 1. února
2010 v čase od 15:51:34, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00
hodin do 22. 00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
- se seznámila s podnětem posluchače týkající se odvysílaného vtipu na programu
EVROPA 2 dne 2. března 2010 v čase 07:30 hodin provozovatelem EVROPA 2, spol. s
r. o., s podnětem posluchače týkající se reklamy na tiskárnu Horák vysílanou během
února 2010 na programu EVROPA 2 provozovatelem EVROPA 2, spol. s r. o. a s
podnětem posluchače týkající se pořadu „Stopy, fakta, tajemství,…“ vysílaného na
programu Český rozhlas 2 - Praha dne 27. února 2010 v čase 12:15 hodin
provozovatelem Český rozhlas
- vyhověla provozovateli RFE/RL, Inc., organizační složka, který v rámci správního
řízení sp. zn. 2010/158/val/RFE požádal o prodloužení lhůty pro vyjádření o 15 dnů
- zastavila řízení s provozovateli Pražské inforádio s. r. o., Star Promotion, s. r. o.,
Rádio Profil s. r. o., FAJRONT BS, s. r. o. a Rádio Podještědí s. r. o., a to podle § 66
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť všichni žadatelé vzali své
žádosti zpět
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- udělila provozovateli AZ Rádio s. r. o., souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů (licence
Ru/116/04 ze dne 8. července 2004) podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na Hitrádio Magic Brno a ve
změně programové skladby
Rozdílné stanovisko Dalibora Matulky a Františka Pejřila k bodu č. 28 (AZ Rádio, s.r.o.;
AZ Rádio/změna LP/změna programové skladby a názvu z AZ Rádio na Hitrádio Magic
Brno)
Schválením změny programové skladby a názvu z AZ Rádio na Hitrádio Magic Brno
RRTV připustila programovou změnu, která by vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Programová změna není v souladu se základní programovou
specifikací dle platné licence a není přínosem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které je tímto vysíláním pokryto. Schválení změny
názvu programu navíc vede k zaměnitelnosti s jinými programy v rozhlasovém vysílání
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s
přímou nabídkou učebnice Angličtina s Jů a Hele, v premiéře dne 7. prosince 2009 od
13:30:49 hodin na programu ČT2 a v reprízách ve dnech 14. prosince 2009 od 13:41:56
hodin, 15. prosince 2009 od 12:44:04 hodin, 21. prosince 2009 od 13:43:44 hodin, 28.
prosince 2009 od 12:17:32 hodin a 29. prosince 2009 od 12:40:27 od hodin na
programu ČT2, a ve dnech 8. prosince 2009 od 8:57:52 hodin a 11. prosince 2009 od
8:58:30 hodin na programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to
nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
teleshoppingový spot www.ockomobil.cz (mutace 65) s premiérou vysílání dne 28. 12.
2010 v čase 23:31:53, s reprízami ve dnech 29. 1. 2010 v čase 05:23:26, 29. 1. 2010 v
čase 11:22:12, 29. 1. 2010 v čase 17:26:15, 29. 1. 2010 v čase 23:22:30, 30. 1. 2010 v
čase 05:24:01, 30. 1. 2010 v čase 11:19:39, 30. 1. 2010 v čase 17:21:04, 30. 1. 2010 v
čase 23:22:55, 31. 1. 2010 v čase 05:22:46, 31. 1. 2010 v čase 11:21:29, 31. 1. 2010 v
čase 15:23:07, 31. 1. 2010 v čase 23:21:47 na programu O nebyl jako teleshopping
rozeznatelný, jelikož byl označen jako "reklama"
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Krimi
zprávy, resp. reportáže o údajně zavražděném pacientovi v Nemocnici Žižkov, na
programu Prima televize dne 4. února 2010 v 19:15 hodin se mohl dopustit porušení
povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů
- shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. odvysílal pořady a upoutávky na
programu Prima televize v úseku 19:13-22:15 hodin dne 11. února 2010 v souladu s
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
- shledala, že provozovatel Stanice O, a. s. odvysílal pořady a upoutávky na programu
O („óčko") dne 10. ledna 2010 v úseku 13:00 – 16:00 hodin v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV Adria ze dne 4.
listopadu 2009 v časovém úseku od 17:48 hodin do 23:28 hodin
- upozornila provozovatele Mina Media s. r. o. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu MTV Adria dne 4. listopadu
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2009 nezajistil, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních částí programu a stanovila lhůtu k nápravě 10 dnů od doručení upozornění
- upozornila provozovatele Mina Media s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu MTV Adria dne 4. listopadu
2009 neuvedl označení televizního programu (logo) a stanovila lhůtu k nápravě 10 dnů
od doručení upozornění
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů TV Třinec a Těšínské
minuty ze dnů 8. a 9. ledna 2010 v časovém úseku od 00:00 hodin do 24:00 hodin
- upozornila provozovatele Kabelovou televizi Třinec, spol. s r. o., na porušení § 32
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu
Těšínské minuty neuvedl označení televizního programu (logo)a stanovila lhůtu k
nápravě 10 dnů od doručení upozornění
- se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů INFO-DAMBOŘICE,
INFO-KOBEŘICE, INFO-OTNICE, INFO-HERŠPICE, INFO-TUČAPY, INFO-LANŽHOT
ze dnů 8. a 9. ledna 2010 v časovém úseku od 00:00 hodin do 24:00 hodin
- upozornila provozovatele KabelSat s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že záznam programu INFO-OTNICE, který
poskytl, není audiovizuálním záznamem odvysílaného programu, a tudíž nesplňuje
požadavky na uchovávání záznamu vysílání a stanovila lhůtu k nápravě 10 dnů od
doručení upozornění
- upozornila provozovatele KabelSat s. r. o. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programech INFO-DAMBOŘICE a INFOTUČAPY ve dnech 8. a 9. ledna 2010 nezajistil, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu a stanovila lhůtu k nápravě 10
dnů od doručení upozornění
- upozornila provozovatele KabelSat s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programech INFO-DAMBOŘICE, INFOLANŽHOT a INFO-TUČAPY ve dnech 8. a 9. ledna 2010 neuvedl označení televizního
programu (logo) v televizním vysílání a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění
- upozornila provozovatele KabelSat s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě, že došlo k technickým
překážkám, které mu brání ve vysílání programu INFO-KOBEŘICE v období od 18. 12.
2009 do 1. 2. 2010 a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
- upozornila provozovatele KabelSat s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nepožádal Radu o předchozí souhlas s
přerušením vysílání programu INFO-HERŠPICE v období od 5. 1. 2010 do 15. 1. 2010
a stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období 23. února až 10. března 2010: CET 21 spol. s r. o. /Nova – pořad Kriminálka
New York obecně; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Kriminálka New York II (3), 25. února
2010 v 17:40 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Ulice (1649), 26. února 2010 v 18:30
hodin; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – Já, robot, 27. února 2010 ve 20:00 hodin;
Česká televize/ČT24 – Události, komentáře, téma „Antisemita Finkelstein?“. (alternativní
uváděné označení „Zneužívání holocaustu?“), 22. února 2010 ve 22:00 hodin; Česká
televize/ČT1 – Události, reportáž Proč studenti opouštějí gymnázium?, 28. února 2010 v
19:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Víkend, reportáž Život perel, 11. ledna 2010
ve 21:00 hodin; Česká televize/ČT2 – Lední hokej Finále, muži, 28. února 2010 ve
21:00 hodin; FTV Prima s. r. o. /Prima televize, Prima COOL – Zprávy TV Prima 26.
února 2010 v 18:55 hodin a pořady Pobřežní lýtka, Simpsonovi a Futurama obecně;
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Různí provozovatelé/různé programy – reklama T-Mobile na produkt Pevný internet
(mut1), premiéra 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova; SVUS Pharma
a. s. (zadavatel reklamy)/různé programy – reklamní spot SVUS Pharma na doplňky
stravy Preventan (Clasic, Akut, Quattro, Junior), mutace 1, premiéra 27. října 2009 v
08:17:18 hodin na programu Prima televize; Různí provozovatelé/různé programy –
reklama Komerční banka, produkt Spořící účet, mutace 8, premiéra 24. prosince 2009 v
18:57:26 hodin na programu ČT1; Česká televize/ČT2 (a ČT4 Sport) – používání
oblečení se značkou Alpine Pro moderátory České televize při vysílání z olympiády ve
Vancouveru; Česká televize/ČT1 – Tykadlo, 23. února 2010 v 15:50 hodin; Česká
televize/ČT1 – Události, pozvání k pořadu Otázky Václava Moravce, 20. února 2010 v
19:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Uvolněte se, prosím, 6. listopadu 2009 ve 21:25
hodin; Nekonkrétní provozovatelé/nekonkrétní programy – sponzorská označení ve
spotech na přípravky společnosti Herbamedicus v různých médiích bez konkrétního
určení; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 14. února 2010 od
12:00 hodin
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Kriminálka New York II (1) dne 23. února 2010 v 17:40 hodin na programu Nova se
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých
- zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Kriminálka New York II (3) dne 25. února 2010 v 17:40 hodin na programu Nova se
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých
- upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ulice (1649) dne 26. února 2010 v 18:30
hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době
od 22. 00 hodin do 06. 00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě dva týdny od
doručení upozornění
- upozornila provozovatele FTV Prima s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Já, robot dne 27. února 2010 ve 20:00
hodin na programu Prima televize se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne a stanovila lhůtu k nápravě
dva týdny od doručení upozornění
- udělila provozovateli Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 41693311, sídlem:
Kříženeckého nám. 322, 152 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností obsažených v
žádosti o licenci k provozování televizního programu Televize Barrandov, udělené pod
č. j. mal/1752/55/04, spis. zn. 2008/153/řeh/BAR, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) a b)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně časového rozsahu vysílání a změně
programových podmínek licence dle žádosti provozovatele, doručené Radě dne 25.
února 2010 pod č. j. 1777/2010
- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132, IČ: 48115908, vedené pro možné porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního
sdělení OPAVIA, PIM´S čoko magic hořká čokoláda (mutace 2) na programu Prima
televize v měsíci září 2008, a to dne 23. 9. 2008 v čase 22:26:22 hodin, 24. 9. 2008 v
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čase 20:56:48 hodin, 24. 9. 2008 v čase 22:25:00 hodin, 24. 9. 2008 v čase 23:00:06
hodin, 25. 9. 2008 v čase 22:26:12 hodin, 26. 9. 2008 v čase 20:58:50 hodin, 26. 9.
2008 v čase 22:22:33 hodin, 26. 9. 2008 v čase 22:59:05 hodin, 27. 9. 2008 v čase
21:50:58 hodin, 27. 9. 2008 v čase 22:48:37 hodin, 28. 9. 2008 v čase 20:25:16 hodin,
28. 9. 2008 v čase 21:14:15 hodin, 28. 9. 2008 v čase 22:30:46 hodin, 30. 9. 2008 v
čase 20:06:22 hodin, 30. 9. 2008 v čase 20:26:32 hodin, 30. 9. 2008 v čase 22:26:15
hodin - označeného jako sponzor reklamní znělky, neboť se porušení zákona
neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení
- zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132, IČ: 48115908, vedené pro možné porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení
VODAFONE, Jde o i jinak (mutace 11) na programu Prima televize v měsíci září 2008,
a to dne 1. 9. 2008 v čase 20:48:23 hodin, 1. 9. 2008 v čase 21:46:39 hodin, 2. 9. 2008
v čase 20:20:45 hodin, 2. 9. 2008 v čase 21:51:29 hodin, 2. 9. 2008 v čase 22:53:38
hodin, 2. 9. 2008 v čase 23:51:10 hodin, 3. 9. 2008 v čase 20:47:41 hodin, 3. 9. 2008 v
čase 21:49:46 hodin, 4. 9. 2008 v čase 20:21:02 hodin, 4. 9. 2008 v čase 21:24:04
hodin, 4. 9. 2008 v čase 22:33:07 hodin, 4. 9. 2008 v čase 23:31:12 hodin, 5. 9. 2008 v
čase 20:19:35 hodin, 5. 9. 2008 v čase 21:44:15 hodin, 5. 9. 2008 v čase 23:46:25
hodin, 6. 9. 2008 v čase 21:04:09 hodin, 6. 9. 2008 v čase 23:25:27 hodin, 7. 9. 2008 v
čase 15:38:17 hodin, 7. 9. 2008 v čase 20:22:14 hodin, 7. 9. 2008 v čase 21:45:37
hodin, 8. 9. 2008 v čase 20:21:18 hodin, 8. 9. 2008 v čase 21:23:38 hodin, 8. 9. 2008 v
čase 21:50:37 hodin, 9. 9. 2008 v čase 20:22:24 hodin, 9. 9. 2008 v čase 21:44:51
hodin, 9. 9. 2008 v čase 22:54:05 hodin, 9. 9. 2008 v čase 23:44:22 hodin, 10. 9. 2008 v
čase 20:49:31 hodin, 10. 9. 2008 v čase 21:49:34 hodin, 10. 9. 2008 v čase 22:48:21
hodin, 11. 9. 2008 v čase 20:49:07 hodin, 11. 9. 2008 v čase 21:51:58 hodin, 11. 9.
2008 v čase 22:46:50 hodin, 11. 9. 2008 v čase 23:52:45 hodin, 12. 9. 2008 v čase
20:50:46 hodin, 12. 9. 2008 v čase 22:17:59 hodin, 13. 9. 2008 v čase 15:54:20 hodin,
13. 9. 2008 v čase 21:01:07 hodin, 13. 9. 2008 v čase 23:10:54 hodin, 14. 9. 2008 v
čase 20:22:55 hodin, 14. 9. 2008 v čase 21:45:22 hodin, 15. 9. 2008 v čase 20:20:30
hodin, 15. 9. 2008 v čase 21:23:22 hodin, 15. 9. 2008 v čase 21:51:54 hodin, 16. 9.
2008 v čase 20:21:32 hodin, 16. 9. 2008 v čase 21:23:05 hodin, 16. 9. 2008 v čase
22:13:44 hodin, 17. 9. 2008 v čase 00:00:16 hodin, 17. 9. 2008 v čase 20:21:08 hodin,
17. 9. 2008 v čase 21:23:37 hodin, 17. 9. 2008 v čase 21:50:31 hodin, 18. 9. 2008 v
čase 20:19:03 hodin, 18. 9. 2008 v čase 21:23:57 hodin, 18. 9. 2008 v čase 22:31:02
hodin, 18. 9. 2008 v čase 23:23:59 hodin, 19. 9. 2008 v čase 20:22:12 hodin, 19. 9.
2008 v čase 21:43:27 hodin, 19. 9. 2008 v čase 22:51:41 hodin, 20. 9. 2008 v čase
15:54:24 hodin, 20. 9. 2008 v čase 21:06:45 hodin, 20. 9. 2008 v čase 23:26:25 hodin,
21. 9. 2008 v čase 15:32:05 hodin, 21. 9. 2008 v čase 20:49:15 hodin, 21. 9. 2008 v
čase 21:41:13 hodin, 22. 9. 2008 v čase 20:49:42 hodin, 22. 9. 2008 v čase 21:45:54
hodin, 22. 9. 2008 v čase 22:23:07 hodin, 23. 9. 2008 v čase 20:17:40 hodin, 23. 9.
2008 v čase 21:25:03 hodin, 23. 9. 2008 v čase 21:52:04 hodin, 23. 9. 2008 v čase
22:50:35 hodin, 23. 9. 2008 v čase 23:51:54 hodin, 24. 9. 2008 v čase 20:50:25 hodin,
24. 9. 2008 v čase 21:51:53 hodin, 24. 9. 2008 v čase 22:53:43 hodin, 25. 9. 2008 v
čase 20:49:15 hodin, 25. 9. 2008 v čase 21:47:46 hodin, 25. 9. 2008 v čase 22:49:02
hodin, 25. 9. 2008 v čase 23:54:06 hodin, 26. 9. 2008 v čase 20:52:31 hodin, 26. 9.
2008 v čase 22:16:10 hodin, 27. 9. 2008 v čase 09:00:37 hodin, 27. 9. 2008 v čase
16:48:54 hodin, 27. 9. 2008 v čase 21:44:36 hodin, 27. 9. 2008 v čase 23:17:36 hodin,
28. 9. 2008 v čase 17:29:18 hodin, 28. 9. 2008 v čase 20:49:53 hodin, 28. 9. 2008 v
čase 21:41:39 hodin, 29. 9. 2008 v čase 20:50:14 hodin, 29. 9. 2008 v čase 21:45:35
hodin, 29. 9. 2008 v čase 22:23:45 hodin, 30. 9. 2008 v čase 20:22:07 hodin, 30. 9.
2008 v čase 21:25:38 hodin, 30. 9. 2008 v čase 21:54:29 hodin, 30. 9. 2008 v čase
22:52:13 hodin, 30. 9. 2008 v čase 23:53:10 hodin - označeného jako sponzor reklamní
znělky, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení. zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední,
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vedené pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáže o novém léku na lupénku, dne 22. září 2009
od 18:55 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, a
tím odpadl důvod správního řízení
- zastavila s provozovatelem, Stanice O, a. s., IČ:26509911, se sídlem Vrchlického 25,
Praha 5, 150 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro možné porušení § 53 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora Mustang (sponzor pořadu, mutace 1)
vysílaném premiérově dne 2. září 2008 v 16:25:12 hodin na programu O, neboť
porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení
- zastavila s provozovatelem, Stanice O, a. s., IČ:26509911, se sídlem Vrchlického 25,
Praha 5, 150 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro možné porušení § 53 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora Mustang (sponzor pořadu, mutace 2)
vysílaném premiérově dne 2. září 2008 v 16:59:25 hodin na programu O, neboť
porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení
- zastavila s provozovatelem, Stanice O, a. s., IČ:26509911, se sídlem Vrchlického 25,
Praha 5, 150 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro možné porušení § 53 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb., označením sponzora Nestlé, produkt Kit Kat Pop Choc
(sponzor pořadu, mutace 1) vysílaném dne 1. dubna 2008 v 18:00:06 hodin na
programu O, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, a tím odpadl důvod správního
řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2010, 8 Ca
251/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. j.
fol/4437/09 ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 2008/1626/fol/FTV, jímž byla společnosti FTV
Prima, spol. s r. o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 53 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v označení sponzora FOOD,
časopis (sponzor pořadu, mutace 13) vysílaném premiérově dne 12. září 2008 ve
21:41:08 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor
- zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora
FOOD, časopis (sponzor pořadu, mutace 13) vysílaném premiérově dne 12. září 2008
ve 21:41:08 hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2010, 8 Ca
257/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. j.
fol/4437/09 ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 2008/1626/fol/FTV, jímž byla společnosti FTV
Prima, spol. s r. o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 53 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v označení sponzora FOOD,
časopis (sponzor pořadu, mutace 13) vysílaném premiérově dne 12. září 2008 ve
21:41:08 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor
- zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora
FOOD, časopis (sponzor pořadu, mutace 13) vysílaném premiérově dne 12. září 2008
ve 21:41:08 hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2010, 8 Ca
250/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. j.
fol/4436/09 ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 2008/1629/fol/FTV, jímž byla společnosti FTV
Prima, spol. s r. o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 53 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v označení sponzora
www.zena.cz, www stránka (sponzor pořadu, mutace 5) vysílaném premiérově dne 26.
září 2008 ve 21:21:50 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor
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- zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, 180 00, správní řízení zahájené z moci úřední, pro
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora
www.zena.cz, www stránka (sponzor pořadu, mutace 5) vysílaném premiérově dne 26.
září 2008 ve 21:21:50 hodin na programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, a tím odpadl důvod správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2010, č. j. 8 Ca
202/2009-36, kterým Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady ze dne 10. 3. 2009,
č. j. : had/3562/09, sp. zn. : 2008/973/had/ČTV, kterým byla uložena pokuta ve výši 100
000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Dobré ráno dne 22. listopadu 2007 od 5:59 hodin na programu ČT 1 se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem Českou televizí, IČ: 000 27 383, se
sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 vedené pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Dobré ráno
dne 22. listopadu 2007 od 5:59 hodin na programu ČT 1, neboť se porušení zákona
neprokázalo, a tím odpadl důvod pro vedení správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 9 Ca
353/2009 - 33, kterým byl zrušeno Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
sp. zn. 2009/284/HOL/FTV č. j . loj/5997/09 ze dne 28. 7. 2009, jímž byla společnosti
FTV Prima spol. s r. o. uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 53 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., neboť označení sponzora Jackie, časopis (sponzor pořadu,
mutace 2) vysílaného premiérově dne 16. 10. 2008 ve 20:52:04 hodin na programu
Prima televize, nebyl identifikován sponzor
- zastavila s provozovatelem, FTV Prima spol. s r. o. IČ: 48115908, se sídlem Na
Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00 správní řízení vedené pro možné
porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora Jackie,
časopis (sponzor pořadu, mutace 2) vysílaného premiérově dne 16. 10. 2008 ve
20:52:04 hodin na programu Prima televize, neboť bylo prokázáno, že k porušení
zákona nedošlo, a tím odpadl důvod správního řízení
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. února 2010, č. j. 6
As 17/2009-94, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 19. března 2009, č. j. 11 Ca 381/2008-57, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady ze dne 30. července 2008, sp. zn. 2008/454/vos/FTV, č. j. sot/5858/08,
o uložení pokuty provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., ve výši 100 000,- Kč za porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne
15. února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize
- se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 5 As 71/2009 – 79 ze dne 2.
2. 2010, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v
Praze ze dne 3. 6. 2009, č. j. 5 Ca 133/2008 – 42 ve věci zamítnutí žaloby proti
rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2007, jímž udělila pokutu ve výši 100 000,- Kč
společnosti Beans s. r. o, (dříve FCB Prague, s. r. o. ) pro porušení § 4 písm. e) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt
Vzalantzen Fernet Premium, premiérově vysílané dne 6. dubna 2007 na programu
Prima televize.
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 336/2008, ze dne 27.
ledna 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. 7. 2008, sp. zn.
2008/403/mac/CET, č. j. mac/6363/08, jímž byla udělena pokuta ve výši 100 000,- Kč
provozovateli CET 21 spol. s r. o. za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Kriminálka Miami dne 4. února 2008 v 17. 35
hodin na programu Nova
- souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 7
Ca 336/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. 7. 2008, sp. zn.
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2008/403/mac/CET, č. j. mac/6363/08, jímž byla udělena pokuta ve výši 100 000,- Kč
provozovateli CET 21 spol. s r. o. za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Kriminálka Miami dne 4. února 2008 v 17. 35
hodin na programu Nova
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2010 č. j. 6 Ca
363/2008, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. 6. 2008, sp. zn.
2008/341/als/ČTV, kterým byla České televizi uložena pokuta ve výši 2 500 000 Kč pro
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - spočívajícím v odvysílání
obchodního sdělení Deník E15 (mutace 1) na programu ČT1 dne 4. 2. 2008 v čase
21:27:51 hodin, označeného jako sponzor reklamní znělky, které bylo reklamou zřetelně
neoddělenou od ostatních částí programu
- se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2010, č. j. 10 Ca
340/2009-39, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. proti
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. 7. 2009, č. j.
mac/5995/09, sp. zn. 2008/1656/mac/CET, kterým byla uložena pokuta ve výši 100
000,- Kč ve věci pořadu Kriminálka New York, ze dne 7. 11. 2008 od 17. 35 hodin na
programu Nova, porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které uložila
povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
- se seznámila se stanovisky provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů k otázce programových sítí
- pověřuje Úřad k předložení návrhu metodiky k vyhodnocování programových sítí, do
kterého budou zakomponovány alternativní návrhy jednotlivých provozovatelů, a který
bude předložen tak, aby v případě více alternativ mohla zvolit mezi jednotlivými
možnostmi

V Praze dne 18. 3. 2010
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 813 830
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