Tisková zpráva z 19. zasedání, konaného dne 16. 10. 2012
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání
projednala 48 bodů programu. Seznámila s 28 stíţnostmi diváků a posluchačů, rozhodla
o zahájení pěti správních řízení.
Rada udělila dvě licence a to společnosti JOE MEDIA s.r.o. licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Frýdek-Místek
na dobu 8 let a společnosti AV-PARK, s.r.o. licenci k provozování zemského digitálního
televizního vysílání programu TV 13 šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
dobu 12 let.
Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 114 zapsaných těchto sluţeb). Podrobnější
informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti JOE MEDIA
s.r.o., IČ 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava prostřednictvím pozemních
vysílačů na kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Frýdek-Místek na dobu 8 let a zamítla ţádosti ostatních ţadatelů.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/624/FOL/Jan provedla důkaz poslechem
reklamy na doplněk stravy PERFEKTRA , která byla odvysílána dne 1. března 2012 v
6:55:57 hodin, 9:55:04 hodin,12:55:54 hodin na programu FREKVENCE 1.
- Rada stanovila termín veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických
parametrů Líbeznice 981 kHz / 10 kW, které se bude konat dne 13. listopadu 2012.
- Rada se seznámila se sdělením provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. o průběhu
koordinace kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště
Česká Lípa.
- Rada ţádá Český telekomunikační úřad o sdělení, zda jiţ byla provedena koordinace
kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa,
popřípadě jaké okolnosti provedení jeho koordinace brání.
- 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 zadavatelem
reklamy, paní Zdeňkou Nováčkovou-QM, IČ: 42492238, s místem podnikání Šlikova
1099/11, 16900 Praha, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním 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 můţe ovlivnit
spotřebitele tak, ţe učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
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rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájila se zadavatelem
reklamy, společností Plzeňská lékárnická s.r.o., IČO: 25238213, se sídlem K Jezu 32,
326 00 Plzeň, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy
STIMOL, která byla odvysílána dne 20. srpna 2012 v čase 7:20:41 hodin, 9:17:59 hodin
a 12:21:45 hodin na programu Hitrádio FM Plus (107,4 MHz Karlovy Vary), se mohl
dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře
čitelný, text "doplněk stravy".
- Rada prodlouţila ţadateli WALMARK, a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, lhůtu k vyjádření k zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn.
2012/692/FOL/WAL do 30. října 2012.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio
ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň) dne 1. října 2012, EVROPA 2,
spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 1. října 2012, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 1. října 2012, Star Promotion,
s.r.o. (program Radio HEY! Profil; 95,7 MHz Hradec Králové) dne 1. října 2012, LONDA
spol. s r. o. (RÁDIO IMPULS; 96,6 MHz Praha) dne 1. října 2012, 4S PRODUCTION
a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 1. října 2012 a Radio Černá Hora II.
s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) dne 1. října 2012
- Rada vyţádá od provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti EVROPA 2, spol. s
r.o. informace o objednavateli (zadavateli) reklamy na Concord Card Casino, která byla
odvysílána dne 1. října 2012 v 06:42:37 hodin, 8:40:09 hodin, 9:36:55 hodin a 14:49:07
hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz Praha).
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 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 rozhlasového Radio ProTon s.r.o., IČ: 64359620, se sídlem Husova 58,
30 100 Plzeň na porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení
§48 odst. 1 e), kterého se dopustil tím, ze dne 1. října 2012 v čase 6:20:08 hodin,
7:22:33 hodin, 9:27:43 hodin a 10:26:19 hodin na programu Kiss Proton odvysílal
reklamu Jiřího Pospíšila z politické strany ODS, čímţ se dopustil porušení ustanovení
§48 odst. 1 e) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovila, ţe provozovatelé vysílání
nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní
sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva
územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Rada
provozovateli rozhlasového vysílání stanovila lhůtu k nápravě 5 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu prodlouţila ţadateli Radio France
International – organizační sloţka se sídlem Štěpánská 35/644, 110 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 26725657, lhůtu k odstranění nedostatků ţádosti o udělení
transformační licence do 28. února 2013.
- Rada se seznámila s podnětem (č.j. 8462/2012) posluchačky ohledně programového
sloţení vysílání stanice Rádio Česko; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 8460/2012)
posluchače na vysílání programu Český rozhlas 3 - Vltava ze dne 20. září 2012 od
18:30 hodin (četba na pokračování - Jan Novák: Aljaška); Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 8461/2012) posluchače na vysílání programu Český rozhlas 3 - Vltava ze
dne 20. září 2012 od 18:30 hodin (četba na pokračování - Jan Novák: Aljaška); Rada se
seznámnila se stíţností (č.j. 8804/2012) posluchačky na konec působení Jiřího Pomeje
na pozici moderátora stanice FREKVENCE 1; Rada se seznámila se stíţností (č.j.
8847/2012) posluchačky na zrušení programu ČRo Rádio Česko.
- Rada se seznámila s informací o ţalobě společnosti Route Radio, s. r. o. proti
rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/770/zab ze dne 26. 6. 2012, jímţ byla ţadateli RADIO
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BONTON a. s. udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY
RÁDIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu
200 W z vysílacího stanoviště Děčín město.
- Rada se seznámila s informací o ţádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., ţádosti
společnosti Radio Investments s. r. o. a o ţádosti advokáta Mgr. Ludvíka Kummera o
poskytnutí informací.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě AV-PARK, s.r.o., IČ 27086267, sídlo Praha 5,
Archeologická 2363, PSČ 155 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na 12 let; název (označení) programu: TV 13; základní programová
specifikace: Informační program; územní rozsah vysílání: Hl město Praha - Stodůlky,
Třebonice, Řeporyje v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j.
ČTÚ-133 804/2012-613, dle přiloţeného diagramu vyuţití rádiových kmitočtů; časový
rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle ţádosti ze dne
18. června 2012, č.j. 5877.
- 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, ţádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., se
sídlem Praha 5, Kříţeneckého náměstí 322, PSČ 152 00, IČ: 41693311, o podání
vysvětlení ve věci prodeje 99,7 procenta akcií ve společnosti provozovatele bez
předchozího souhlasu Rady a v moţném rozporu s § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení ţádosti o podání vysvětlení.
- Rada vzala na vědomí vyjádření provozovatele převzatého vysílání J.D.Production, IČ
25592939, sídlo Uherské Hradiště, Palackého nám. 293, PSČ 681 01, doručené dne
15. srpna 2012, č.j. 7369, týkající se vysílání v domech ve správě stavebního bytového
druţstva PANORAMA.
- Rada ve správním řízení vedeném s účastníkem PANORAMA, stavební bytové
druţstvo, IČ 00050211, sídlo Uherský Brod, Horní Valy 2074, PSČ 688 01 (SBD
PANORAMA), vyzývá SBD PANORAMA k vyjádření se k informaci provozovatele
televizního vysílání J.D. Production, s.r.o. a k doloţení mapy s přehledným rozmístěním
domů, které jsou do STA spravovaných SBD PANORAMA zapojeny.
- Rada prodlouţila provozovateli Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, sídlo Přerov, U
Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb. lhůtu k doplnění údajů o technickém zajištění vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů, o které zamýšlí rozšířit vysílání programu Televize Přerov, k ţádosti o změnu
územního rozsahu vysílání licence sp. zn. 2010/1276/ZEM/bez ze dne 21. prosince
2010, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení usnesení, dle podání č.j. 7329 doručeného
dne 14. srpna 2012.
- Rada vydává provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se
sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j.
FIA/4108/2011; 2) 2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO,
č.j. sve/3983/2011, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního
kapitálu a vkladu jediného společníka (včetně související změně společenské smlouvy)
a to navýšení základního kapitálu z 330 644 000,- Kč na 450 644 000,- Kč aţ 460 044
000,- Kč (navýšení o 120 000 000,- Kč - aţ 130 000 000,- Kč) v závislosti na aktuálním
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kurzu Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání doručeného dne 2. října 2012, č.j.
8785.
- Rada registrovala provozovateli CentroNet, a.s., IČ 26165473, sídlo Praha 8,
Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci
č.j. Rg/183/00 ze dne 21. listopadu 2010, dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně seznamu akcionářů na ECO-INVESTMENT, a.s. IČ: 273 85
574, sídlo Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, 158 666 kusů akcií/ 158 666 hlasů a
EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED IČ: HE 87313, sídlo Nikolaou
Pentadromos Center, Fiat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská
republika, 68 000 kusů akcií / 68 000 hlasů; dle podáí č.j. 8668 doručeného dne 2. října
2012.
- Rada konstatovala, ţe se změnou sídla na Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00,
kterou provozovatel CentroNet, a.s., IČ 26165473 oznámil dne 2. dubna 2010, se
seznámila na 8. zasedání konaném dne 14. dubna 2010 (výpis z usnesení č.j.
smu/1204/2010) a se změnou představenstva na Ing. Petr Toman, Ing. Subhi Broţ,
PhDr., Ing. Peter Hlaváč, kterou provozovatel CentroNet, a.s., IČ 26165473 oznámil dne
25. října 2011 se seznámila na 22. zasedání konaném dne 5. prosince 2011 (výpis z
usnesení č.j. smu/3947/2011); k podání č.j. 8668 doručenému dne 2. října 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele J.D. Production, s.r.o., IČ 25592939,
sídlo Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, PSČ 686 01, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2006/771/zem/JDP ze dne 7.
listopadu 2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
české televizní programy: fanda, regionalnitelevize.cz ČT 4 HD, ČT 1 HD, NOVA HD,
Nova Sport HD, Prima family, Prima COOL, Prima love, Televize Barrandov Fashion
TV, Nova Sport, MTV, Nickelodeon, Sport2 a zahraniční televizní programy:
Nickelodeonu Junior, Spektrum HOME, Fishing anud Hunting Channel; dle podání č.j.
6896 doručeného dne 27. července 2012, ve znění č.j. 8043 doručeného dne 10. září
2012 a č.j. 8805 doručeného dne 4. října 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SATT a.s., IČ 60749105, sídlo Ţďár
nad Sázavou, Okruţní 11, PSČ 591 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o
změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/10/96 ze dne 12. června 1996, spočívající
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy:
Nickelodeon, Fashion TV, LEO TV (22:00 - 06:00 hodin), Prima love, FAJNROCK TV,
ŠLÁGR TV, Film Europe Channel, fanda, Prima family, CS mini; zahraniční televizní
programy: Animal Planet HD, ARTE HD, Duck TV HD, Discovery World, Discovery
Science, Eurosport2, Investigation Discovery, JOJ PLUS, MTV Live HD, Musiq 1,
National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nick Jr, TV DOMA, Viasat Nature,
TLC, Eurosport HD; dle podání č.j. 7712 doručeného dne 28. srpna 2012, ve znění č..j.
8448 doručeného dne 24. září 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Roţnov spol. s r.o., IČ 451 95
579, se sídlem Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 61, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/110/00 ze dne 29.
června 2000, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o
ukrajinský televizní program English Club TV v rozsahu dle podání ze dne 1. října 2012,
č.j. 8610.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2012/376/LOJ/ČTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu oznámení o sponzorování programu poskytovatelem pojištění
ALLIANZ POJIŠŤOVNA A.S. v rámci upoutávky na pořad Se čtyřkou na vrchol
odvysíláné dne 13. února 2012 od 16:29:34 hodin na programu ČT4 Sport a zhlédnutím
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audiovizuálního záznamu oznámení o sponzorování pořadu "Se čtyřkou na vrchol"
odvysílaným dne dne 13. 2. 2012 od 21:52 hodin na programu ČT4 Sport.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2012/373/LOJ/ČTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu oznámení o sponzorování programu poskytovatelem
pojišťovacích sluţeb ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. v rámci upoutávky na pořad Buly hokej
ţivě s přímým přenosem zápasu 49. kola Tipsport Extraligy HC Oceláři Třinec – HC
Sparta Praha, odvysílané dne 13. 2. 2012 v čase od 22:06:28 na programu ČT4 Sport a
zhlédnutím audiovizuálního záznamu oznámení o sponzorování pořadu Bully
odvysílaným dne 17. 2. 2012 od 18:00 hodin na programu ČT4 Sport.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/585/DRD/ČTV provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Události, respektive souboru příspěvků na téma 70 let od
Atentátu, odvysílaného dne 27. května 2012 v 19:00 hodin na programu ČT1.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/519/DRD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe s názvem Nákupní
dobrodruţství, odvysílaného dne 26. února 2012 v 19:30 hodin byl na programu Nova.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala 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.) dne 26. června 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny,
respektive reportáţe s názvem Nákupní dobrodruţství, dne 26. února 2012 od 19:30
hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
pro vedení řízení.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/610/DRD/CET provedla důkaz
zhlédnutím záznamů reportáţí o problémech s registrem vozidel odvysílaných v pořadu
Televizní noviny ve dnech 13. a 16. července 2012 od 19:30 hodin na programu Nova.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2012/545/LOJ/CET provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu obchodního sdělení Persil BLACK EXPERT, uvedeného jako
"sponzor pořadu" a odvysílaného dne 22. dubna 2012 od 20:11:39 hodin na programu
Nova premiérově a dále v 11 reprízách na témţe programu do 30. dubna 2012 (včetně).
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/340/DRD/11 provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe o Music clubu Theatro v pořadu Praţení odvysílaném dne 18. ledna
2012 od 1:00 hodin na programu Metropol TV.
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/341/DRD/11 provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reportáţe o komplexním vyšetření na Klinice GHC Praha v pořadu
Supermáma odvysílaném dne 19. ledna 2012 od 9:00 hodin na programu Metropol TV.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2012/355/LOJ/FTV provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu programové upoutávky na seriál Spartakus: Krev a písek
odvysílané dne 19. března 2012 v 18:23 hodin na programu Prima COOL.
- Rada v rámci správního řízení sp. zn.: 2012/613/LOJ/GOR provedla důkaz
zhlédnutím reklamního spotu GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace
odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207
reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle přiloţeného
seznamu), a mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na
programu Prima COOL a v 310 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních
programech (dle přiloţeného seznamu).
- 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.
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40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zpracovatelem reklamy, společností
Creative Store s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chvalkovická 1269, PSČ
193 00, IČ: 49688715, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona 40/1995 Sb., neboť zpracováním reklamního spotu GORENJE kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v
9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 reprízách v měsíci březnu 2012 na
různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu), a mutace odvysílané v
premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na programu Prima COOL a v 310 reprízách
v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu), se
mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu tím, ţe obě mutace reklamního spotu obsahovaly tvrzení „V
prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A navíc získáte spotřebiče
zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo sluţby slovo „zdarma“ nebo formulaci podobného
významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci zakoupí kuchyně Gorenje,
musí za spotřebiče vynaloţit další náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s
reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo sluţby nebo jejich doručením.
- Rada se seznámila s diváckými podáními ohledně televizního vysílání zaslanými v
období od 13. září do 5. října 2012 a týkajícími se těchto pořadů a další problematiky:
Česká televize – ČT24 – Studio 6 – 26.9.2012; Nespecifikovaný provozovatel – reklama
T-Mobile; CET 21 spol. s r.o. – Nova – Televizní noviny – 3.10.2012; Česká televize –
ČT24 - Interwiev ČT24 – 9.6.2011; FTV Prima, spol. s r.o. – Prima family – Zprávy FTV
Prima – 25.9.2012; FTV Prima, spol. s r.o. – Prima family – Prostřeno – 20.9.2012;
Česká televize – ČT24 – OVM Speciál z Hradce Králové – 11.9.2012; Česká televize –
opominutí Dne české státnosti; Metropol TV s.r.o. – Metropol – Praţení – 28.9.2012;
FTV Prima, spol. s r.o.- Prima family – Krimi plus – 23.9.2012; CET 21 spol. s r.o. –
Nova – Zprávy – 5.10.2012; CET 21 spol. s r.o. – Nova – Televizní noviny – 22.9.2012;
Neidentifikovaný provozovatel – reklama Vodafone Férový tarif; Barrandov televizní
studio – TV Barrandov - Vtip za stovku - 26.9.2012; FTV Prima, spol. s r.o. – grafické
upoutávky zařazované do pořadů; Dopis UNICAMPUSu ohledně doplňků stravy; Česká
televize-ČT1 a ČT24; Události obecně; Info Rada České televize o postoupené stíţnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje; Prima COOL – reklama Game twist; Česká televize –
nová grafika ČT; FTV Prima, spol. s r.o. - Prima family - Reklama na PRENZI 3+; Česká
televize – obecná nespokojenost se zpravodajstvím; Česká televize – ČT1 – Reportéři
ČT – 7.11. a 12.12.2011.
- 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 (zákon o
regulaci reklamy) ţádá společnost WALMARK, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec,
Oldřichovice 44, PSČ 739 61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v návaznosti na obsah stíţnosti ve věci obchodního sdělení na
přípravek PROENZI 3 (která je součástí této ţádosti), odvysílaného v premiéře na
programu Prima COOL dne 17. září 2012 od 13:31 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 (zákon o
regulaci reklamy) ţádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem
Na ţertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na obsah stíţnosti ve věci obchodního
sdělení na produkt Game Twist (která je součástí této ţádosti), odvysílaného v premiéře
dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
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- 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 (zákon o
regulaci reklamy) ţádá dle § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na ţertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00,
o sdělení objednatele, resp. zadavatele reklamního spotu Game Twist, odvysílaného v
premiéře dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL. Rada stanovila
lhůtu 14 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12. září 2012,
č.j. 8 As 86/2011, jímţ byla zamítnuta Radou podaná kasační stíţnost proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2011, č.j. 10 A 267/2010, jímţ bylo zrušeno
správní rozhodnutí Rady ze dne 3.8.2010, sp.zn.: 2010/54/FOL/CET; č.j.:
FOL/2560/2010, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši
250 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném v době spáchání jiného správního deliktu, neboť odvysíláním pořadu Ordinace
v Růţové zahradě, resp. scén prezentujících obchodní dům TESCO, dne 10. prosince
2009 ve 20:00 hodin na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat
do vysílání skryté a podprahové reklamy a teleshopping.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se
sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení zahájené z
moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním pořadu Ordinace v
Růţové zahradě, resp. scén prezentujících obchodní dům TESCO, dne 10. prosince
2009 ve 20:00 hodin na programu NOVA, dle přiloţeného seznamu, neboť došlo k
uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00
456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení § 48
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Ordinace v Růţové
zahradě, resp. scén prezentujících obchodní dům TESCO dne 10. prosince 2009 ve
20:00 hodin na programu NOVA. Obchodní řetězec je prezentován v ryze pozitivním,
zkratkovitě harmonizujícím rámci, jehoţ náplní je propojení fenoménů „nakupování“ –
„Vánoce“ – „dárky“ – „děti“- „předvánoční akce“ typické pro běţnou předvánoční
reklamu. Jsou zde doporučovány a kladně hodnoceny sluţby obchodního řetězce, o
jehoţ identitě není vzhledem k pouţitým proprietám (taška s typickým logem a katalog)
ţádných pochyb. Celá scéna svým zpracováním výrazně připomíná klasickou reklamu
(ţena s odkazem na dítě vychvaluje sluţby obchodu, v němţ si i muţ v poetické
nadsázce můţe splnit dětský sen). Jedná se o jasnou prezentaci sluţeb obchodního
řetězce, dokonce s doporučením, kdy je nejlépe přijít nakupovat. Zazní zde typická
reklamní rétorika: radost z nakupování, místo, kde se seţene všechno, nakupování v
klidu, luxusní nákup. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7
dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 58/2012 – 35,
kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 7 A 99/2011 – 42-47, a
rozhodnutí Rady č.j. VAL/686/2011, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena
pokuta 60 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu Citroën Česká republika na produkt
C3 Visiodrive s premiérou vysílání dne 1. dubna 2010 v čase 18:25:56 hodin na
programu ČT1 a se 17 reprízami na programu ČT1, která nebyla jako reklama
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rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím
ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala 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.) dne 16. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70
Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Citroën Česká
republika na produkt C3 Visiodrive s premiérou vysílání dne 1. dubna 2010 v čase
18:25:56 hodin na programu ČT1 a se 17 reprízami na programu ČT1 ve dnech 2. aţ
20. dubna 2010, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v
teleshoppingovém bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ
odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 As 59/2012 – 38,
kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 7 A 101/2011 – 40-45, a
rozhodnutí Rady č.j. VAL/692/2011, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena
pokuta 60 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysílal reklamu Citroën Česká republika na produkt
Citroën C4 Picasso s premiérou vysílání dne 15. dubna 2010 v čase 23:01:16 hodin na
programu ČT1 a se 12 reprízami na programech ČT1 a ČT2, která nebyla jako reklama
rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, a tím
ţalobce porušil podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání povinnost zajistit, aby
reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově–obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání.
- Rada coby ústřední správní úřad vydala 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.) dne 16. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70
Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy Citroën Česká
republika na produkt Citroën C4 Picasso s premiérou vysílání dne 15. dubna 2010 v
čase 23:01:16 hodin na programu ČT1 a se 12 reprízami na programech ČT1 a ČT2 ve
dnech 16. aţ 30. dubna 2010, která nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ byla
zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2012 č.j.
10 A 130/2012 - 141 - 149, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 2. 6.
2009, sp. zn.: 2006/880/dzu/CET, č.j. hol/5468/09, jímţ byla provozovateli CET 21 spol.
s r. o. uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., povinnost poskytovat objektivní a vyváţené informace, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Řidiči tramvají jezdí často na
červenou dne 13. srpna 2006 od 19.30 hod. na programu Nova.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 Aps 3/2012 – 57,
kterým byla zamítnuta kasační stíţnost FTV Prima, spol. s r.o. proti usnesení
Městského soudu v Praze, č.j. 9 A 145/2011 – 41-44, kterým byla odmítnuta ţaloba
proti upozornění Rady na porušení zákona ze dne 19. dubna 2011 sp.zn.:
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2011/397/DRD/FTV (zn.: DRD/1452/2011), kterým byl provozovatel FTV Prima, spol. s
r.o. upozorněn podle ustanovení § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), na porušení povinnosti stanovené v
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Krimi plus, resp. příspěvku o práci policie v Libčicích nad Vltavou, dne 20.
března 2011 v 19.35 hodin na programu Prima televize.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením §
53 a § 39 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ukládá provozovateli
CET 21 spol. s.r.o., sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, IČ
45800456, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní
smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení Fa MEN XTREME
POLAR, uvedené jako "sponzor pořadu", do vysílání na programu Nova dne 4.
července 2012 od 20:17:56 hodin premiérově a dále v 59 reprízách (dle přiloţeného
seznamu) na témţe programu do 31. 8. 2012 (včetně).
- Rada se seznámila s oznámením Ministerstva financí ČR, odboru Státního dozoru
nad sázkovými hrami a loteriemi, ze dne 18. září 2012, ve věci Radou postoupeného
podnětu k prošetření legálnosti provozování loterie Sexy výhra, vysílané na programu
STIL.
- Rada se seznámila s oznámením České televize o změně označení televizních
programů ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24, doručeným dne 27. září 2012.

AVMSnV
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele FK Mladá Boleslav, a. s., ze dne 18. září 2012,
doručeného Radě dne 19. září 2012, toto potvrzení: Poskytovatel FK Mladá Boleslav, a.
s., IČ: 264 66 902, se sídlem U Stadionu 1118/II, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, byl dne
16. října 2012 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je
poskytována ode dne 1. června 2010 (v době před účinností zákona č. 132/2010 Sb.
ode dne 1. ledna 2008) pod názvem Bolka TV, umístěná na internetové adrese
http://tvbolka.cz
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele Genius Media, s. r. o., ze dne 20. září 2012,
doručeného Radě dne 24. září 2012, toto potvrzení: Poskytovatel Genius Media, s. r. o.,
IČ: 253 45 389, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 174, PSČ 130 00, byl dne 16. října
2012 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
sluţbách na vyţádání; audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je poskytována ode
dne 1. března 2011 pod názvem Webová televize Ústeckého kraje, umístěná na
internetové adrese www.u-tv.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, a podle
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemné ţádosti společnosti Genius Media, s. r. o., ze dne 1. srpna 2010, toto sdělení:
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Genius Media, s. r. o., IČ: 253 45 389, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 174, PSČ 130
00, nebyla Radou dne 16. října 2012 zapsána do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání sluţba GMTV, umístěná na adrese
www.geniusmedia.cz ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost Seznam.cz,
a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, jakoţto poskytovatele
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Stream.cz, dostupné na internetové adrese
www.stream.cz, o vysvětlení smluvního vztahu s Občanským sdruţením spotřebitelů
TEST, vydavatelem časopisu dTest, a návrhářem interiérů Davidem Kratochvílem.
Rada stanovila poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení
ţádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost Seznam.cz,
a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, jakoţto poskytovatele
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Stream.cz, dostupné na internetové adrese
www.stream.cz, o vysvětlení smluvního vztahu se salonem NEW YOU. Rada stanovila
poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení ţádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost Seznam.cz,
a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, jakoţto poskytovatele
audiovizuální mediální sluţby na vyţádání Stream.cz, dostupné na internetové adrese
www.stream.cz, o vysvětlení smluvního vztahu se subjekty, jejichţ videa se nacházejí v
sekci „Komerční kanály“. Rada stanovila poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30
dnů ode dne doručení ţádosti.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c)
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit
s poskytovatelem TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11,
PSČ 14000, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 7 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby BOOMtv dostupné na
internetové adrese www.boomtv.cz nepředloţil Radě zprávu o způsobu plnění
povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2011.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c)
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit
s poskytovatelem TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11,
PSČ 14000, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., jehoţ se mohl dopustit tím, ţe jako poskytovatel
sluţby BOOMtv dostupné na internetové adrese www.boomtv.cz neumoţnil příjemcům
sluţby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na
vyţádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje
poskytovatele TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11,
PSČ 14000, na porušení ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jehoţ se
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dopustil tím, ţe neoznačil na konci pořad „Lufťáci: Sokolovsko“, umístěný dne 2.
prosince 2010 do kategorie katalogu „Lufťáci“ audiovizuální mediální sluţby na
vyţádání BOOMtv dostupné na internetové adrese www.boomtv.cz , jako obsahující
umístění produktu. Rada stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost TOCCULIO
s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, jakoţto
poskytovatele audiovizuální mediální sluţby na vyţádání BOOMtv dostupné na
internetové adrese www.boomtv.cz, o vysvětlení smluvního vztahu s provozovatelem
Bugsy’s baru. Rada stanovila poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne
doručení ţádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá společnost TOCCULIO
s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, jakoţto
poskytovatele audiovizuální mediální sluţby na vyţádání BOOMtv dostupné na
internetové adrese www.boomtv.cz, o vysvětlení smluvního vztahu s tetovacím studiem
UZI. Rada stanovila poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení
ţádosti.

OSTATNÍ
- Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2013.

V Praze dne 17. 10. 2012
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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