Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného ve dnech 21. 4. 2009 - 22. 4. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- udělila provozovateli TV LYRA s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání
programu R1 LYRA dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve
změně diagramu využití rádiových kmitočtů dle přílohy žádosti
- spojila podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu z moci úřední věcně související
řízení o žádosti společnosti Rádio Tep a. s. o udělení souhlasu s fúzí sloučením s
nástupnickou společností Radio Tep a. s. a o žádostech provozovatelů Rádio Venkow,
spol. s. r. o. ; RADIO FM Plus Plzeň s. r. o. ; Radio Šumava s. r. o., RADIO LIFE s. r. o. ;
MEDIA Party spol. s. r. o. ; North music s. r. o. ; ESA - rádio, s. r. o. ; M+M spol. s. r. o.
;RADIO CRYSTAL, s. r. o. ; RADIO MOST, společnost s ručením omezeným; RADIO
METUJE, společnost s ručením omezeným; Rádio Děčín s. r. o. ; Definitely s. r. o. ;
Radio Dragon s. r. o. ; CITY MULTIMEDIA s. r. o. ; RADIO FAKTOR s. r. o. ;
ELDORADIO s. r. o. ; ORION s. r. o. ; EN - DAXI, s. r. o., o udělení souhlasu s fúzí
sloučením s nástupnickou společností Rádio Tep a. s. a o udělení souhlasu s přechodem
licence
- zastavila dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. společné řízení o žádosti
společnosti Rádio Tep a. s. o udělení souhlasu s fúzí sloučením s nástupnickou
společností Radio Tep a. s. a žádostech provozovatelů Rádio Venkow, spol. s. r. o. ;
RADIO FM Plus Plzeň s. r. o. ; Radio Šumava s. r. o., RADIO LIFE s. r. o. ; MEDIA Party
spol. s. r. o. ; North music s. r. o. ; ESA - rádio, s. r. o. ; M+M spol. s. r. o. ;RADIO
CRYSTAL, s. r. o. ; RADIO MOST, společnost s ručením omezeným; RADIO METUJE,
společnost s ručením omezeným; Rádio Děčín s. r. o. ; Definitely s. r. o. ; Radio Dragon
s. r. o. ; CITY MULTIMEDIA s. r. o. ; RADIO FAKTOR s. r. o. ; ELDORADIO s. r. o. ;
ORION s. r. o. ; EN - DAXI, s. r. o., o udělení souhlasu s fúzí sloučením s nástupnickou
společností Rádio Tep a. s. a o udělení souhlasu s přechodem licence, pro zjevnou
právní nepřípustnost
- vydala provozovateli KELI spol. s r. o. 1) souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
seznamu akcionářů na BKS Capital Partners a. s. (7 727 ks akcií na jméno) a BKS Cable
(Malta) Limited (1 ks akcie na jméno) a ve změně stanov; 2) souhlas ke změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně seznamu akcionářů na BKS Capital Partners a. s. /7
727 ks akcií na jméno) a BKS Cable (Malta) Limited (1 ks akcie na jméno); 3) bere na
vědomí inormaci o změně stanov v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- registrovala provozovateli K + K cable s. r. o. změnu skutečností uváděných v
přihlášce o registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
převodu 1% obchodního podílu společníka BKS Capital Partners a. s. na společnost
BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem 46/1 South Street, Valetta VLT 1101, Malta jako
kupujícího, přičemž se 2. společníkem stává společnost BKS Cable (Malta), kdy bude
99% obchodního podílu náležet společnosti BKS Capital Partners a. s. a 1% obchodního
podílu společnosti BKS Cable (Malta) Limited a bere na vědomí s tím související změny
společenské smlouvy K + K cable s. r. o.
- registrovala provozovateli Jiřímu Melicharovi dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý
český televizní program Prima COOL
- registrovala provozovateli CORSAT s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001
Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní
programy české Televize Barrandov, SPORT 5, Prima COOL, LEO TV (22:00 – 06:00
hodin), Z1, PUBLIC TV, NOVA DH, FILM BOX HD, zahraniční The Fishing and Hunting
Channel, DOKU KLUB, STV 3, JOJ PLUS

- prominula společnosti RTS DAKR s. r. o. v souladu s § 41 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, zmeškání úkonu - odstranění nedostatků žádosti ve stanovené lhůtě
- registrovala společnost RTS DAKR s. r. o., IČ 47285354, se sídlem Obchodní 41, PSČ
434 01 Most, jako provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů; územní rozsah vysílání - katastrální území: Braňany, Blažim, Malé
Březno, Most, Něstěmice, Počerady, Výškov u Počerad; programová nabídka registrované programy - televizní české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 SPORT, Nova, Nova
Cinema, TV Prima, TV Barrandov, CS Film, Óčko; televizní zahraniční: ARD, ZDF, AXN
Europe, FILM +, Zone Romantica, Hallmark, Eurosport International, MTV Europe,
Spektrum, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet; rozhlasové české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 6, Regionální stanice ČRo, ČRo 4 –
Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, Frekvence 1, RÁDIO
IMPULS
- vydala dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci rozhodnutí o změně
registrace, o kterou požádal účastník řízení STAR-nova spol. s r. o., opravné rozhodnutí
spočívající v doplnění výroku rozhodnutí v části, týkající se rozšíření územního rozsahu
vysílání na : „ registrovala provozovateli STAR – nova spol. s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm.
d) zákona č. 23/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření
o lokality Sokolov, Vintířov u Sokolova, Kraslice a Oloví“ - seseznámila s usnesením
Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2009, č. j. 10 Ca 178/2008-186, kterým
Městský soud v Praze zastavil řízení o žalobě společnosti Radio Ještěd s. r. o. proti
rozhodnutí Rady ze dne 13. ledna 2005, sp. zn. Ru/206/04, kterým byla udělena licence
k provozování rozhlasového vysílání programu Radio HEY sever, s využitím souboru
technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec – Výšina 97,1 MHz / 1
kW a Liberec –Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW, společnosti Rádio Podještědí, s. r. o
- se seznámila s informací ČTÚ o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiového
kmitočtu rozhlasové služby
- udělila provozovateli V plus P, s. r. o. souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio
Prácheň, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
poměru mluveného slova, zařazování, počtu a umístění víkendových zpravdajských
relací v závislosti na aktuálním dění a obsahu a zařazování zpravodajského přehledu v
době od 6:00-9:00
- udělila provozovateli JUDr. Ladislav Faktor souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio
Gold, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně obsahu
a zařazování zpravodajského přehledu v době od 6:00-9:00
- zahájila se společností Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka správní řízení
z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2, písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., neboť
rozhlasová reklama na doplněk stravy Ocuvite Lutein Forte (mutace 1), odvysílaná na
programu COUNTRY RADIO a Český rozhlas, může být reklamou zpracovanou v
rozporu s podmínkami stanovenými pro reklamu na potraviny zákonem č. 40/1995 Sb
- zahájila se společností Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka správní řízení
z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2, písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., neboť
rozhlasová reklama na doplněk stravy Ocuvite Lutein Forte (mutace 2), odvysílaná na
programu COUNTRY RADIO a Český rozhlas, může být reklamou zpracovanou v
rozporu s podmínkami stanovenými pro reklamu na potraviny zákonem č. 40/1995 Sb
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období 1. –14. dubna 2009: Česká televize/ČT24 – Černé ovce, reportáž Zeď, 13. ledna
2009 ve 12:35 hodin; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – Swordfish: Operace Hacker, 3.
dubna 2009 ve 21:20 hodin; Česká televize/ČT2 – magazín Q bez upřesnění vydání;
CET 21 spol. s r. o. /Nova – Na vlastní oči, reportáž Exekučně zabaveno, 18. března
2009 ve 22:15 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, reportáž Na zámku Hluboká

skončilo dvoudenní neformální zasedání ministrů zahraničí EU, 28. března 2009 v 19:00
hodin; FTV Prima s. r. o. /Prima Cool – Brainiac, 4. dubna 2009 ve 12:20 hodin; CET 21
spol. s r. o. /Nova – Ulice, 3. dubna 2009 v 18:30 hodin; Česká televize/ČT1 a CET 21
spol. s r. o. /Nova – reportáže o velikonočních nehodách motocyklistů v pořadech
Události v 19:00 hodin na programu ČT1 a Televizní noviny v 19:30 hodin na programu
Nova; FTV Prima s. r. o. /Prima televize – upoutávka na film ze série Pán prstenů mezi
ranními pohádkami, 9. dubna 2009 kolem 7:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Máte slovo,
2. dubna 2009 ve 21:50 hodin; Česká televize/ČT1 – Losování Sportky a Šance bez
přesné specifikace; Česká televize/programy ČT obecně – různé výhrady k programové
dramaturgii; Různí provozovatelé/různé televizní programy – spoty k bezpečnosti
silničního provozu; Veřejnoprávní média/různé programy – reakce na odpověď na
dřívější dopis s obecnými výhmi k redaktorům veřejnoprávních médií; CET 21 spol. s r. o.
/Nova – cyklus Výměna manželek bez specifikace konkrétního dílu.
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Černé ovce,
resp. reportáže Zeď dne 13. ledna 2009 ve 12:35 hodin na programu ČT24 se mohl
dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů
- vydala provozovateli FTV Prima s. r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Swordfish: Operace Hacker dne 3.
dubna 2009 ve 21:20 hodin na programu Prima televize, který obsahoval vulgarismy, 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
- se seznámila s reakcí provozovatele CET 21 spol. s. r. o. na upozornění na porušení
licenčních podmínek, spočívající ve vysílání Rychlých televizních novin v době, kdy měly
být vysílány dramatické pořady
- zve provozovatele CET 21 spol. s. r. o. k podání vysvětlení ve věci upozornění na
porušení licenčních podmínek, spočívající ve vysílání Rychlých televizních novin v době,
kdy měly být vysílány dramatické pořady
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 266/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 2) premiérově 9. října 2006 na programu Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb, ke kterému mělo dojít odvysíláním
reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 2) v období února 2007 premiérově 9.
října 2006 na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 265/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 1) premiérově 9. října 2006 na programu Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb, ve znění platném do 25. ledna 2006,
ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 1) v
období února 2007 premiérově 9. října 2006 na programu Nova, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 368/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 4) premiérově 25. října 2006 na programu Nova

- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení§ 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb, ve znění platném do 25. ledna 2006,
ke kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 4)
premiérově 25. října 2006 na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo,
čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 11 Ca 369/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 2) premiérově 9. října 2006 na programu
Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 1 písm. d zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 2) v období února 2007
premiérově 9. října 2006 na programu Nova, neboť se neprokázalo porušení zákona,
čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 11 Ca 366/2008 kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna
2006, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace 1) v období
února 2006 na programech Nova a Prima televize
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb, ve znění platném do 25.
ledna 2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace 1)
v období února 2006 na programech Nova a Prima televize, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 11 Ca 367/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
reklamy na přípravek CEM-pro kuřáky (mutace 1) premiérově 13. listopadu 2006 na
programu Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 1 písm. d zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-pro kuřáky (mutace 1) premiérově vysílané 13.
listopadu 2006 na programu Nova neboť se neprokázalo porušení zákona, čímž odpadl
důvod pro vedení řízení
- se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 12. března 2009, č. j. 10 Ca 262/2006,
kterým byla zrušena rozhodnutí Rady o uložení pokuty 2 x 2 500 000,- Kč za porušení §
53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora www. hokej. cz
(mutace 13 a 14), které neidentifikovalo sponzora a podala proti rozsudku kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, č. j. 6
As 44/2008, kterým byl zrušen rozsudek MS v Praze ze dne 11. ledna 2008, č. j. 7 Ca
157/2007 a vrácen k dalšímu řízení a zamítnuta kasační stížnost společnosti FTV Prima,
spol. s r. o. proti rozsudku MS v Praze ze dne 25. 8. 2008, č. . 8 Ca 240/2008. Soud
rozhodoval ve věci řízení proti rozhodnutím Rady o uložení pokuty 1 000 000 Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu VyVolení dne
10. října 2005 od 19:50 hodin na programu Prima televize
- se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j 6 As 29/2008 ze dne 4.
března 2009, kterým byl zrušen rozsudek MS v Praze č. j. 8 Ca 360/2007, jímž bylo
zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty ve výši 100 000,- Kč provozovateli FTV
Prima, spol. s r. o. pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke
kterému došlo odvysíláním pořadu Extra na programu Prima televize dne 19. srpna 2006
od 19. 15 hodin

- se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 13. 3. 2009, č. j. 7 Ca 31/2008, kterým
byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 100
000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním příspěvku
týkajícího se ombudsmanovy zprávy o zásahu policie při Czech Teku 2005 v pořadu
Události dne 31. ledna 2006 od 19:15 hodin na programu ČT1
- se seznámila s rozsudkem MS v Praze ze dne 13. března 2009, č. j. 9 Ca 430/2008,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o uložení pokuty České televizi ve výši 50 000,- Kč
za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení
sponzora HET (produkt Klasik Color, mutace 16, který obsahoval reklamní prvky A
podala proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu - se seznámila s
rozhodnutím MS v Praze č. j. 11 Ca 387/2008 ze dne 19. března 2009, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí o udělení pokuty ve výši 100 000 Kč provozovateli Česká televize
pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s
přímou nabídkou „Souboru her Večerníček“ dne 10. prosince 2007 v 18:53 hodin na
programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho
zpracování zřetelně patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly rozeznatelné.
- udělila provozovateli, Česká televize, pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s přímou nabídkou
„Souboru her Večerníček“ dne 10. prosince 2007 v 18:53 hodin na programu ČT1, který
nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování zřetelně
patrné, se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly rozeznatelné. Současně ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 371/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 1) premiérově 9. října 2006 na programu
Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb, ke kterému mělo dojít
odvysíláním reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 7) 9. října 2006 premiérově
na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 372/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 7) premiérově 6. února 2007 na programu Nova
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb, ke kterému mělo dojít odvysíláním
reklamy na přípravek CEM-zdraví ženy (mutace 7) 6. února 2007 premiérově na
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
řízení
- zastavila se společností Telefonica O2 Czech Republic, a. s. správní řízení z moci
úřední, vedené pro možné porušení § 2b odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 11.
2. 2008, které zakazuje reklamu uvádějící zvláštní nabídku zboží v případech, kdy
prodávajícímu jako zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může
předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které
odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy,
povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství
zboží bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji,
kterého se mohl dopustit zpracováním reklamního spotu Digitální televize O2 TV –
Internet ADSL – volání ve výhodném balíčku 1, 2, 3, mutace 5, odvysílaného dne 7.

prosince 2007 v 19:55 hodin na programu Nova, neboť porušení nebylo prokázáno, a tím
odpadl důvod pro vedení správního řízení
- bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2009, č. j. 11 Ca
381/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. 7. 2008, sp. zn.
2008/454/vos/FTV, a věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení a podala proti rozsudku
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu .
- se seznámila s dopisem CET 21 spol. s r. o. doručeným pod č. j. 2858 o vysílání
informačního sdělení k ukončení zemského analogového televizního vysílání z vysílače
Praha-Žižkov
V Praze dne 24. 4. 2009
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 811 826

