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Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 30. 10. 2012  

 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání 
projednala 38 bodů programu. Seznámila s 37 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala tři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř 
správních řízení. Rada na svém 20. zasedání uloţila dvě pokuty: 
- 800 000,- Kč zadavateli OMEGA ALTERMED, a.s., za porušení § 5d odst. 2 písm. 
d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině 
vlastností prevence a ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, ke 
kterému došlo zadáním reklamy na produkt vitamíny multiIMUN s premiérou vysílání 
dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hodin na programu Televize Barrandov a  
- 1 100 000,- Kč zadavateli Walmark, a. s., za porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině vlastností 
prevence a ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, ke kterému došlo 
odvysíláním obchodního sdělení v rámci teleshoppingu Tipy Ptáka Loskutáka s 
podtitulem teleshoppingový blok, odvysílaného dne 30. 10. 2011 od 18:15 hodin na 
programu NOVA.   
Rada udělila tři licence: 

- společnosti FTV Prima, spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DBV-T na 12 let s názvem 
(označení) programu: Prima ZOOM; základní programová specifikace: Dokumentární 
tematický program - dokumentární seriál, dokumentární film, magazín a další typy 
pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: minimálně 
15 hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; 

- společnosti FTV Prima, spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice na 12 let s názvem (označení) programu: Prima 
ZOOM; základní programová specifikace: Dokumentární tematický program - 
dokumentární seriál, dokumentární film, magazín a další typy pořadů; výčet států, na 
jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika; 
časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah 24 
hodin denně;  

- společnosti Metropol TV, spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DBV-T na 12 let s názvem 
(označení) programu Metropol; základní programová specifikace: Regionální 
informační program; územní rozsah vysílání: Praha a Střední Čechy (v rámci dosahu 
regionálního multiplexu 4); časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;  
Rada zaevidovala  dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na 
vyţádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 115 zapsaných těchto sluţeb). 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů České Budějovice 106,8 MHz / 100 W. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 8865/2012) provozovatele Český rozhlas ze dne 
5. října 2012 k zahájenému správnímu řízení z moci úřední. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) a § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) a § 134 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 
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500/2004 Sb.“) vydává prostřednictvím předsedkyně Rady toto usnesení: Rada 
přerušuje s provozovatelem Český rozhlas, program ČRo 1 - Radioţurnál (provozovatel 
rozhlasového vysílání ze zákona), sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, ţe dne 17. července 2012 odvysílal od 12:00 hodin pořad 
Ozvěny dne, ve kterém byla zveřejněna neobjektivní skutková tvrzení. Důvodem 
přerušení je řízení o předběţné otázce, kterou je řízení vedené před Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. 40 T 3/2011.  

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Frekvence 1, a.s. IČ: 492 40 226 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, 
PSČ 120 00, o zápisu změny ve společnosti, spočívající ve zápisu nových členů dozorčí 
rady společnosti, kterými se stali Maria - José Fernandes ép. Lefebvre, dat. nar. 19. 
listopadu 1970 a Richard Joseph Robert Lenormand, dat. nar. 9. října 1962. 

-  Rada se seznámila s oznámením (č.j. 9154/2012) zástupkyně veřejného ochránce 
práv o zahájení šetření a poskytla veškeré poţadované podklady. 

-  Rada se seznámila se stíţností (č.j. 9147/2012) posluchačky na údajně nevhodné 
vysílání programu rádia KISS ze dne 15. října 2012; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 
8997/2012) posluchače na údajně neobjektivní a nevyváţené zpravodajství, které bylo 
odvysíláno dne 9. října 2012 v rámci reportáţe „Francie se připojí k fiskálnímu paktu 
EU“; Rada se seznámila s podnětem (č.j. 8859/2012) posluchače ohledně plánovaného 
zrušení programu Radia Česko; Rada se seznámila s podnětem (č.j. 8918/2012) 
posluchače ohledně plánovaného zrušení programu ČRo 6; Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 8871/2012) posluchače na vysílání programu EVROPA 2 ze dne 2. října 
2012 od 8:00 hodin; Rada se seznámila s poţadavkem (č.j. 8872/2012) posluchače na 
obnovení vysílání programu Svobodná Evropa; Rada se seznámila s reakcí (č.j. 
9184/2012) posluchače na analýzu údajné skryté reklamy ve vysílání programu ČRo 1 - 
Radioţurnál. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS - FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 15. října 2012, 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Hradec Králové 98,4 MHz) dne 15. října 
2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 15. října 2012, 
Radio ProTon s.r.o. (program Kiss Proton; 101,0 MHz Karlovy Vary) dne 15. října 2012, 
Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec Králové) 
dne 15. října 2012, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 99,7 MHz Praha) dne 
15. října 2012 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program Rádio Evropa 2 - Morava; 105,5 MHz 
Brno) dne 15. října 2012. 

-  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, zahajuje se zpracovatelem 
reklamy, panem Vítězslavem Vondrou, nar. 24. 12. 1958, bytem a místem podnikání 
Hronovická 413, 530 02 Pardubice, IČ:11063823, správní řízení z moci úřední, neboť 
zpracováním reklamy na doplněk stravy PERFEKTRA, která byla odvysílána dne 1. 
března 2012 v časech 6:55:57 hodin, 9:55:04 hodin a 12:55:54 hodin na programu 
FREKVENCE 1, se mohl dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině 
vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové 
vlastnosti naznačovat. 

-  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, zahajuje se zpracovatelem 
reklamy, společností Star Promotion, s.r.o., IČ 26506700, se sídlem Na ţertvách 
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132/24, Praha 8, 18000, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na 
ecigaretyshop.cz, která byla odvysílána dne 30. března 2012 v čase 17:40:53 hodin na 
programu Radio Hey (frekvence 94,7 MHz/Ostrava), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 
1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., který zakazuje reklamu zboţí, sluţeb nebo jiných 
výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 
předpisy, a to s ohledem na fakt, ţe dle § 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, je u elektronických cigaret zakázán zásilkový prodej a veškeré další formy 
prodeje výrobků, při kterých není moţno ověřit věk kupujícího. 

-  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, rozhodla zahájit se 
zpracovatelem reklamy, společností REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o., Wenzigova 4, 
120 00, Praha 2, IČ 45244138, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním 
reklamy na vitaminshop.cz, která byla odvysílána dne 17. července 2012 v čase 6:24:25 
hodin, 9:21:02 hodin a 15:14:58 hodin na programu FREKVENCE 1, se mohl dopustit 
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., který zakazuje reklamu zboţí, 
sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, a to s ohledem na fakt, ţe dle § 4 zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami, je u elektronických cigaret zakázán zásilkový prodej a 
veškeré další formy prodeje výrobků, při kterých není moţno ověřit věk kupujícího. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2012, 
sp. zn. 8 As 14/2012, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze vydaném pod sp. zn. 11 A 270/2011 dne 1. prosince 2011, 
kterým Městský soud zrušil rozhodnutí Rady č.j. STR/2167/2011 ze dne 28. června 
2011, kterým byly provozovateli Route Radio, s.r.o. přiděleny kmitočty Přimda 91,9 MHz 
/ 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6A 291/2011-71 ze 
dne 18. září 2012, kterým byla zamítnuta ţaloba společnosti Rádio Pálava s.r.o. proti 
rozhodnutí Rady ze dne 23. srpna 2011, sp. zn. 2010/1372/CUN/AZR, č.j. 
CUN/2677/2011, kterým byl provozovateli AZ Rádio s.r.o. udělen souhlas se změnou 
názvu označení programu na nový název MAGIC BRNO. 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu České republiky sp. zn. I.ÚS 
1746/2012 ze dne 9. října 2012, jímţ byla odmítnuta ústavní stíţnost společnosti Rádio 
Posázaví s. r. o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky čj. 7As 
138/2011-251 ze dne 8. 2. 2012, rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10A 73/2011-
140 ze dne 21. 7. 2011 a rozhodnutí Rady sp. zn. 2007/493/mal ze dne 11. 1. 2011 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.:2006/880/dzu/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audiovizuálního záznamu reportáţe Řidiči tramvají jezdí často na červenou, jeţ byla 
součástí pořadu Televizní noviny odvysílaného dne 13. srpna 2006 od 19.30 hod. na 
programu Nova. 

-   Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
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 
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moci úřední pro moţné 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, jelikoţ reportáţ vycházela pouze z jednostranné 
kritiky řidičů tramvají, přičemţ divákovi nebyla předmětná problematika dostatečně 
objasněna a divák si tak nemohl svobodně vytvořit názor, 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.), upozornila provozovatele CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 
456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, na 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, jelikoţ 
reportáţ vycházela pouze z jednostranné kritiky řidičů tramvají, přičemţ divákovi nebyla 
předmětná problematika dostatečně objasněna a divák si tak nemohl svobodně vytvořit 
názor. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, sídlo: Praha 8 - 

Libeň, Na Ţertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DBV-T na 12 let; název (označení) programu: Prima ZOOM; základní 
programová specifikace: Dokumentární tematický program - dokumentární seriál, 
dokumentární film, magazín a další typy pořadů; územní rozsah vysílání: Česká 
republika; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah 
24 hodin denně; dle ţádosti č.j.: 7498 ze dne 20. srpna 2012 ve znění upřesnění č.j.: 
8867 ze dne 5. října 2012 a č. j.: 8908 ze dne 8. října 2012. 

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, sídlo: Praha 8 - 

Libeň, Na Ţertvách 24/132, PSČ 180 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název 
(označení) programu: Prima ZOOM; základní programová specifikace: Dokumentární 
tematický program - dokumentární seriál, dokumentární film, magazín a další typy 
pořadů; výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: 
Česká republika; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový 
rozsah 24 hodin denně; dle ţádosti č.j.: 7499 ze dne 20. srpna 2012 ve znění upřesnění 
č.j.: 8866 ze dne 5. října 2012 a č.j.: 8909 ze dne 8. října 2012. 
- Rada udělila společnosti Metropol TV, spol. s r.o. IČ: 264 29 144, sídlo: Praha 4, 
Tererova 17, PSČ 149 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DBV-T na 
12 let; název (označení) programu: Metropol; základní programová specifikace: 
Regionální informační program; územní rozsah vysílání: Praha a Střední Čechy (v rámci 
dosahu regionálního multiplexu 4), v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu, ČTÚ – 218 002/2012-613, ze dne 9. října 2012, č.j.: 8968; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle ţádosti č.j.: 8578 ze dne 27. září 2012 ve 
znění upřesnění č.j.: 9150 ze dne 16. října 2012. 

-  Rada registrovala právnickou osobu Prague Digital TV s.r.o., IČ 28991800, sídlo 
Praha 8 – Libeň, Zenklova 32/28, PSČ 180 00, jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím vysílačů; územní rozsah vysílání: 
kanál 46, regionální síť 4, dle Individuálního oprávnění vydaného Českým 
telekomunikačním úřadem: č. 193353/PT Praha – Ládví, č. 193354/PT Praha – Strahov, 
č. č. 193355/PT Praha – Zelený pruh; programová nabídka: české televizní programy: 
Metropol TV a Tv NOE, dle podání č.j. 8861 doručeného dne 5. října 2012 a č.j. 9104 
doručeného dne 15. října 2012. 



 

5 

 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost Digital Broadcasting 
s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava-Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 (registrace 
zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července.2012), na porušení § 
29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe provedl změny v 
seznamu společníků společnosti Digital Broadcasting s.r.o., aniţ by k takové změně 
obdrţel předchozí souhlas Rady. Rada provozovateli stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo 
Napajedla, Masarykovo náměstí 87/0, PSČ 763 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/3/98 ze dne 17. prosince 1998, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program fanda; 
dle podání č.j. 8862 doručeného dne 8. října 2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TKW, s.r.o., IČ 25519051, sídlo Brno 
28, Štefáčkova 2384/7, PSČ 628 00, 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/29/98 ze dne 20. května 1998, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy Šlágr TV, Pětka, 
Inzert TV; dle podání č.j. 8984 doručeného dne 10. října 2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele CORSAT s.r.o., IČ 25847112, sídlo 
Nový Jičín, K Nemocnici 18, PSČ 741 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/26/01 ze dne 13. března 2001, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program Pětka; 
dle podání č.j. 9238 doručeného dne 18. října 2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele HDD s.r.o., IČ 27608883, sídlo Praha 
8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce o registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2006/985/zem/HDD ze dne 19. prosince 
2006, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy fanda a lágr TV; dle podání č.j. 9308 doručeného dne 22. října 2012. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2012. 

-  Rada poţádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko k povaze zdravotních 
tvrzení obsaţených v označení sponzora Vegapure cardio, které bylo premiérově 
odvysílano dne 5. srpna 2012 od 12:48:23 hodin na programu Prima family. 

-  Rada poţádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko k povaze zdravotních 
tvrzení obsaţených v reklamě na produkt Hami, která byla premiérově odvysílano dne 
13. srpna 2012 od 6:07:59 hodin na programu Nova. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 
spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání 
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve 
vysílání programu NOVA dne 20. srpna 2012 v časovém úseku 01:00-02:00 hod. bylo 
odvysíláno 844 sekund reklamy a teleshopingu, a byla tak o 124 sekund překročena 
přípustná délka času, který můţe být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshopingu. 

-  Rada poţádala společnost NATUR APATYKA s.r.o., se sídlem Čáslav - Čáslav-Nové 
Město, Pod Nádraţím 1608, okres Kutná Hora, PSČ 286 01, IČ: 28540395, o podání 
vysvětlení, jakými kategoriemi produktů jsou produkty prezentované v rámci označení 
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sponzora Nature Apatyka premiérově vysílaného dne 12. srpna 2012 od 12:14:26 hodin 
na programu Prima family.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 11. října 2012 do 24. října 2012: CET 21 spol. s.r.o./Nova - film 
Kajínek odvysílaný dne 14. října. 2012 od 20.20 hodin; Česká televize/ČT1 - reportáţ 
"Češi a zbraně" odvysílaná dne 7. 1října. 2012 v rámci pořadu Události od 18:55 hodin; 
Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - reklama na výrobek Semtex; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - reportáţ o bytech v Praze v rámci pořadu Zprávy 
FTV Prima ze dne 10. srpna od 18:55 hodin; Česká televize/ČT1 - reportáţ "Prezident 
Klaus o rozdělení Československa" v rámci pořadu Události ze dne 18. srpna od 18:55 
hodin; Česká televize/ČT1 (ČT24) - Otázky Václava Moravce ze dne 7. října 2012 od 
12:00 hodin; Česká televize/ČT 24 - rozhovor s M. Kalouskem v pořadu Hyde park ze 
dne 15. října 2012 od 20:05 hodin; CET 21 spol. s.r.o./Nova - reportáţ "Počítačový virus 
krade identitu" ze dne 8. října 2012 od 19:30 hodin; Česká televize/nespecifikovaný 
program - mediální diskriminace Moravy ve veřejnoprávních médiích; Česká 
televize/ČT24 - stíţnost na Otázky Václava Moravce speciál kvůli předvolební kampani 
v pořadu; Česká televize/ČT24 - stíţnost na Otázky Václava Moravce speciál; Česká 
televize/nespecifikovaný program - stíţnost na předvolební vysílání české televize a 
malé zastoupení zastánců evropské integrace ve veřejnoprávních médiích; Barrandov 
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pohádky v rámci pořadu Animáček; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima COOL - seriál Simpsonovi vysíláný dne 14. října 2012 od 18.30 
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Ano, šéfe! vysílány dne 22. října. 
2012 od 21.30 hodin; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - reklama 
na polévky Vitana; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - reklama na 
Michelin; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný program - rozmazané zančky 
automobilů ve vysílání; Reakce na rozhodnutí rady - Prague pride; Unicampus o.s. - 
podání ţalob; Asociace televizních organizací - informace o spuštění nového webu. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) ţádá 
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o 
podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal informace v reportáţi „Češi a zbraně“ 
odvysílané na programu ČT1 v pořadu Události dne 7. října 2012 od 18:55 hodin. Jedná 
se o informace, ţe dva mladíci přepadli na Přerovsku benzínku pomocí legálně 
drţených zbraní, ţe legálně drţenými zbraněmi je provedeno ročně desítky loupeţných 
přepadení, ţe spolu s vlastnictvím zbraně roste riziko vraţdy nebo sebevraţdy v rodině 
a ţe roste počet ozbrojených Čechů.  

-  Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro moţné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
filmu Kajínek, dne 14. října 2011 ve 22:00 hodin na programu NOVA se mohl dopustit 
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin 
do 22:00 hodin, obsahoval četné scény realisticky zobrazující osoby vystavené těţkému 
tělesnému a duševnímu utrpení z motivu psychické abnormality, sadismu a zištnosti 
(mučení muţe v čase od začátku pořadu 00:01:32 aţ 00:01:56 a mučení a znásilnění 
ţeny v čase 00:37:02 aţ 00:39:22) a explicitní násilné scény (střelba do tří muţů se 
záběry na postřelená těla včetně hlavy v čase, střelba do leţícího bezbranného člověka 
v 00:03:37 aţ 00:04:32), které mohly způsobit zejména dětským divákům, jejichţ 
přítomnost u obrazovek není moţné v tomto vysílacím čase vyloučit, psychický otřes, a 
přispět ke sníţení citlivosti těchto diváků při vnímání násilí. 
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-  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 30. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Televize Přerov s.r.o., sídlem U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov, IČ: 
28624882, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu, a 
tak odpadl důvod správního řízení.  

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) 
téhoţ zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném 
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 30. října 2012 takto: Rada ukládá 
společnosti Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, IČ CZ00536016, pokutu ve 
výši 1 100 000,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení v rámci teleshoppingu Tipy Ptáka 
Loskutáka s podtitulem teleshoppingový blok, odvysílaného dne 30. 10. 2011 od 18:15 
hodin na programu NOVA porušil § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým 
se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence a ošetřování, 
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, neboť v předmětném obchodním sdělení 
dochází k deklarování preventivního účinku doplňku stravy Proenzi 3+ a jeho moţného 
léčivého účinku ve vztahu k potlačení zánětu kloubů při uţívání, a to konkrétně 
odvoláváním se na protizánětlivý účinek přípravku Proenzi 3+ ("existuje doplněk stravy 
Proenzi 3+, jehoţ účinné sloţky vstupují do bolestivého kloubu, zpevňují ho, tlumí 
zánět"); případně na uţití v případě poškození kloubu ("vetřeme ho do postiţeného 
kloubu, takţe získáme výhodu dvojího vlivu na kloub"; "Tyto látky patří do skupiny 
Sisadoa, to jsou látky pomalu vstřebatelné s protizánětlivým účinkem"; "zejména s 
protizánětlivým a částečně strukturálním účinkem") spolu s deklarací preventivního 
účinku tohoto přípravku, kdy moderátor uvádí: „Kdyţ vám začne loupat v koleně nebo 
vám diagnostikují tenisový loket, tak to uţ je většinou na prevenci pozdě, ale nikdy není 
pozdě na to začít se o své klouby starat". Načeţ v rámci obchodního sdělení jsou 
prezentovány účinky přípravku na obtíţe spojené s klouby, zejména pak na jejich 
prevenci, či odstranění příznaků onemocnění, konkrétně zánětu. V rámci obchodního 
sdělení je tak deklarována prokazatelná souvislost mezi uţitím přípravku a prevencí, 
případně odstraněním projevů nemocí kloubního aparátu. V souladu s ustanovením § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2012134. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2012134.  

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) 
téhoţ zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném 
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 30. října 2012 takto: Rada ukládá 
společnosti OMEGA ALTERMED, a.s., IČ 253 88 827, se sídlem Brno, Slatina, Dráţní 
253/7, pokutu ve výši 800 000,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy na produkt vitamíny multiIMUN s 
premiérou vysílání dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hodin na programu Televize Barrandov a 
dále reprizované do 13. 2. 2012, dle přiloţeného seznamu, porušil § 5d odst. 2 písm. d) 
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zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině 
vlastností prevence a ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, neboť v 
předmětné reklamě tvrzením „cítíte příznaky podobné chřipce a nachlazení? Uţívejte 
multiIMUN AKUT s okamţitým nástupem účinku“ je dána souvislost mezi uţitím 
přípravku a okamţitým účinkem v případě příznaků onemocnění, respektive příznaků 
spojených s chřipkou, a následně je nabízen prostředek, který zvýší imunitu při 
příznacích s tímto onemocněním spojených, aby následně bylo deklarováno, ţe tento 
doplňk stravy obsahuje extra silnou dávku přirozené imunity při chřipce a nachlazení, 
jinými slovy odstraní příznaky (potaţmo chřipku) přísunem látek podporujících imunitu, 
a de facto chřipku vyléčí. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2012268. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2012268. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 30. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zadavatelem obchodního sdělení, společností OMEGA ALTERMED, a.s., IČ 253 88 
827, se sídlem Brno, Slatina, Dráţní 253/7, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt vitamíny 
multiIMUN s premiérou vysílání dne 15. 1. 2012 od 8:09:19 hodin na programu Televize 
Barrandov a dále reprizované do 13. 2. 2012, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 30. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zadavatelem obchodního sdělení, společností Pfizer, spol. s r.o., Praha 5, 
Stroupeţnického 17, IČO: 49244809, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1 zákona 
č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt vitamíny 
Centrum (doplněk stravy), konkrétně Centrum Cardio s motivem Nové Centrum Cardio, 
která byla premiérově odvysílaná na programu Nova dne 26. září 2011 od 8:39:07 
hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního 
řízení. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 30. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zpracovatelem obchodního sdělení společností COMTECH spol. s r.o., IČ: 00351407, 
se sídlem Zlín, Lorencova 3791, PSČ 760 01, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy 
na produkt vitamíny Centrum (doplněk stravy), konkrétně Centrum Cardio s motivem 
Nové Centrum Cardio, která byla premiérově odvysílána na programu Nova dne 26. září 
2011 od 8:39:07 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro 
vedení správního řízení. 
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-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 43/2012 ze 
dne 20. 9. 2012, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského 
soudu v Praze 9 Ca 31/2009 ze dne 7. 11. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady 
sp. zn. 2008/612/had/STO, č.j. had/7759/08 ze dne 30. 7. 2008, jímţ byla uloţena 
pokuta společnosti Line Art s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská 46, IČ: 62579011 ve 
výši 500 000,- Kč, neboť se jako zpracovatel dopustila porušení § 4 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt STOCK, produkt Fernet 
8000 (mutace 2) premiérově odvysílané dne 8. 3. 2008 v 19:28:56 hodin na programu 
Prima televize. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 30. října 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zpracovatelem obchodního sdělení, společností Line Art s. r. o., IČ: 625 79 011 se 
sídlem Nuselská 46, Praha 4, vedené pro moţné porušení § 4 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt STOCK, produkt 
Fernet 8000 (mutace 2) premiérově dne 8. 3. 2008 v 19:28:56 hodin na programu Prima 
televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2012, č.j.: 3 
A 195/2011 - 146, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí sp. zn.: 
2009/1244/LOJ/FTV, č.j.: LOJ/2259/2011 ze dne 28. 6. 2011, kterým byla provozovateli 
FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního 
deliktu, odvysíláním obchodního sdělení Herbamedicus, produkt Koňská mast (sponzor 
upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01 hodin na programu Prima televize, 
které naplňovalo definiční znaky reklamy, ale jako reklama nebylo ve vysílání 
rozeznatelné a oddělené. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem 
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5 na ţádost o podání vysvětlení ze strany Rady sp. 
zn.:2012/669/LOJ/Sta, č.j. LOJ/3223/2012 ze dne 4. října 2012, v níţ vysvětluje, proč z 
obchodních sdělení Metro a Sun kiss nebylo zřejmé, ţe se jedná o sponzory. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, poţádala společnost eSports.cz, s.r.o., IČ: 263 40 933, se sídlem v Plzni, 
Jeřabinová 836/30, PSČ 326 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámila poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na 
adrese http://www.levpraha.cz/webtv/index.asp. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, poţádala společnost PK62, a. s., IČ: 262 11 416, se sídlem v Praze 10, 
Bohdalecká 6/1420, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámila poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na 
adrese http://www.leotv.cz/. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy. 
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, poţádala společnost SELECT MEDIA s.r.o., s.r.o., IČ: 270 62 431, se 
sídlem v Praze 1, Opletalova 29, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, 
poskytované na adrese http://www.mediasport.cz/. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, poţádala pana Miroslava Všetečku, IČ: 186 91 919, bytem v Aši, Tesařská 
728/159, PSČ 352 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil 
poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, poskytované na adrese 
http://www.mvtv.cz. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy. 

-  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, vydala na základě 
písemné ţádosti společnosti Infobiro, s. r. o., ze dne 15. října 2012, toto sdělení: 
Infobiro, s.r.o., IČ: 242 64 636, se sídlem Praha 5, Letňanská 68/11, PSČ 190 00, 
nebyla Radou dne 30. října 2012 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby tv.onlajny.cz, 
eSports.cz, s. r. o., IČ 263 40 933, se sídlem v Plzni, Jeřabinová 836/30, PSČ: 326 00, z 
jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby Internetová televize 
SFC TV, Slezský fotbalový club Opava, a.s., IČ 258 35 912, se sídlem v Opavě, Lipová 
105/2, PSČ: 746 01, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Slezský fotbalový club Opava, a.s., ze dne 11. října 
2012, doručeného Radě dne 12. října 2012, toto potvrzení: Poskytovatel Slezský 
fotbalový club Opava, a.s., IČ 258 35 912, se sídlem v Opavě, Lipová 105/2, PSČ: 746 
01, byl dne 30. 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. října 2012 pod názvem Internetová televize SFC 
TV, umístěná na internetové adrese www.sfc.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby SIGMA TV, SK Sigma 
Olomouc a.s., IČ 619 74 633, se sídlem v Olomouci, Legionářská 20, PSČ: 771 00, z 
jakého důvodu Radě neoznámila poskytování sluţby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele SK Sigma Olomouc a.s., ze dne 12. října 2012, 
doručeného Radě dne 15. října 2012, toto potvrzení: Poskytovatel SK Sigma Olomouc 
a.s IČ 619 74 633, se sídlem v Olomouci, Legionářská 20, PSČ: 771 00, byl dne 30. 
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 
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poskytována ode dne 1. června 2010 (v době před účinností zákona č. 132/2010 Sb. 
ode dne 25. prosince 2012) pod názvem SIGMA TV, umístěná na internetové adrese 
www.sigmafotbal.cz. 

 

V Praze dne 30. 10. 2012  

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 


