Tisková zpráva z 21. zasedání, konaného dne 13. 11. 2012

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání
projednala 70 bodů programu. Seznámila s 29 stíţnostmi diváků a posluchačů, na
základě nichţ vydala dvě upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř
správních řízení Rada na svém 21. zasedání uloţila dvě pokuty. Společnosti
DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská 365, 697 07 Kyjov ve
výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., konkrétně obchodního sdělení na produkt Colafit, odvysílaného dne 2.
října 2011 v 19:10 hodin na programu Nova v rámci teleshoppingového bloku Tipy
ptáka Loskutáka, neboť tvrzeními obsaţenými v této reklamě došlo k uvádění v omyl
přisuzováním doplňku stravy - potravině vlastností prevence a léčby nebo vyléčení
lidských onemocnění, jelikoţ byla prezentována souvislost mezi uţitím přípravku
Colafit a léčbou pacientů trpících kloubními potíţemi spojenými s bolestí a artrózou. A
společnosti Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice, IČ: 279 30 114, ve
výši 1 800 000,- Kč, neboť zadáním reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995
Sb., na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od 2:33:26
hodin na programu Prima televize (reprízovaného dle přiloţeného seznamu) se
dopustil porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se
zakazuje uvádět v omyl přisuzováním léčebných, či preventivních účinků potravině,
čehoţ se dopustil tím, ţe v reklamě uvedl tvrzení „Allivictus tinktura z pravého
českého česneku podporuje imunitní systém, řeší nachlazení, chřipky a infekce."
Spotřebitel tak získává informace o léčivých účincích přípravku na chřipku a infekce
spolu s projevy spojenými s nachlazením. Mimoto je deklarován pozitivní vliv
přípravku v průběhu chemoterapie, tedy v průběhu léčby natolik závaţné choroby
jakou je rakovina.
Na zasedání Rady proběhla veřejná slyšení ve dvou licenčních řízeních k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím souborů technických prostředků
Líbeznice 981 kHz/10 kW (souřadnice WGS 84: 14 28 54 / 50 11 08) a České
Budějovice 106,8 MHz/100 W (souřadnice WGS 84: 14 28 25 / 48 58 58).
Rada udělila jednu licenci společnosti STARS.TV s.r.o. k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím druţice; název (označení) programu: STARS.TV;
základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na
celosvětovu hudební produkci, obsahující z převáţné části hudební videoklipy.
Rada zaevidovala tři nové poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na
vyţádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 118 zapsaných těchto sluţeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
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prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Labe (licence č.j.: Ru/121/02),
spočívající ve změně stanoviště vysílače Litoměřice - Michalovice (Třídomí) 99,5 MHz /
500 W, ze souřadnice WGS 84: 14 05 13 / 50 32 24 na stanoviště Litoměřice I 99,5
MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 14 05 38 / 50 32 11, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova
794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Labe
(licence č.j.: Ru/121/02), spočívající ve změně stanoviště vysílače Litoměřice Michalovice (Třídomí) 99,5 MHz / 500 W, ze souřadnice WGS 84: 14 05 13 / 50 32 24
na stanoviště Litoměřice I 99,5 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 14 05 38 / 50 32 11.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Fajn radio North Music (licence č.j.: Ru/102/01),
spočívající ve změně stanoviště vysílače Litoměřice - Michalovice (Třídomí) 98,3 MHz /
500 W, ze souřadnice WGS 84: 14 05 13 / 50 32 24 na stanoviště Litoměřice I 98,3
MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 14 05 38 / 50 32 11, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova
794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Fajn radio North
Music (licence č.j.: Ru/102/01), spočívající ve změně stanoviště vysílače Litoměřice Michalovice (Třídomí) 98,3 MHz / 500 W, ze souřadnice WGS 84: 14 05 13 / 50 32 24
na stanoviště Litoměřice I 98,3 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 14 05 38 / 50 32 11.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W; Kařez silo 97,1 MHz / 50 W;
Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno
řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/439/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W; Strakonice 87,6 MHz / 50
W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení byla zahájena řízení v téţe věci, a to pod sp.
zn. 2009/1021/DOL/ROU a 2009/1022/DOL/ROU.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
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souborů technických parametrů 9 Kříţů 94,2 MHz / 50 W; Divišov 96,4 MHz / 50 W;
Drysice 88,6 MHz / 50 W; Hvězdonice 107,8 MHz/ 50 W, neboť jiţ před zahájením
tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/436/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Humpolec 95,8 MHz / 50 W; Jáchymov na Moravě
104,1 MHz / 50 W; Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W; Ostředek 88,6 MHz / 50 W, neboť jiţ
před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téţe věci, a to pod sp. zn.
2009/1129/dol/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Speřice 98,6 MHz / 50 W; Velké Meziříčí 105,0 MHz /
100 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téţe věci, a to pod
sp. zn. 2011/446/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Herálec 91,7 MHz / 50 W; Mirošovice 98,3 MHz / 50 W;
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v
téţe věci, a to pod sp. zn. 2009/1130/dol/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Lhotka 97,1 MHz / 50 W; Rousínov 91,6 MHz / 50 W;
Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno
řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/437/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
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správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Přimda 91,9 MHz / 50 W; Psáře 92,3 MHz / 50 W;
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno
řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/451/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Blučina 94,2 MHz / 50 W; Dolní Královice 96,4 MHz / 50
W; Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto
řízení bylo zahájeno řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/444/STR/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Jesenice 107,2 MHz / 25 W; Průhonice 104,2 MHz / 25
W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téţe věci, a to pod sp.
zn. 2009/1252/dol/Rou.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala dne 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Route
Radio, s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992, PSČ 708 00,
správní řízení o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
ţádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přidělení
souborů technických parametrů Křepice 94,2 MHz / 50 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Mýto
92,0 MHz / 50 W; Nýřany 100,5 MHz / 50 W, neboť jiţ před zahájením tohoto řízení bylo
zahájeno řízení v téţe věci, a to pod sp. zn. 2011/445/STR/Rou.
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Rašínovo nábřeţí 34/409, 128 00 PrahaNové Město, identifikační číslo 49702785, předchozí souhlas se změnou skutečností
uvedených v ţádosti o licenci spočívající v převodu části obchodního podílu ve
společnosti provozovatele ve výši jedné třetiny z Petra Ţantovského na společnost JOE
Profi s. r. o. a změně článku V. písm. d) společenské smlouvy
- Rada se seznámila se sdělením Českého telekomunikačního úřadu o průběhu
koordinace kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště
Česká Lípa a souhlasila s odesláním tohoto sdělení provozovateli MEDIA BOHEMIA a.
s.
- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení o udělení
licence k provozování celoplošného rozhlasového vysílání v pásmu středních vln
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice
1233 kHz / 10 kW, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08.
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- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájila se zpracovatelem
reklamy, společností Dynamo Films, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova 14/13,
PSČ 110 00, IČ: 289 09 895, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy
na doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června 2012 v časech
6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin na programu Rádio
BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), se mohl dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila
provozovatele Frekvence 1, a.s., sídlem Wenzigova 1872/4, 120 00 Praha 2, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Ruda z Ostravy dne 26. října 2012 v čase od 12:52:10 do 12:52:48 hodin na
programu FREKVENCE 1, odvysílal vtip, který obsahoval vulgarismy a tím se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat do programu pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin
druhého dne. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila se stíţností (č.j 9544/2012) posluchače na pořad z cyklu
„Radioporadna“ s tématem novinek z královédvorské ZOO, který byl odvysílán dne 25.
října 2012 na programu ČRo Hradec Králové a který byl údajně cenzurován.
- Rada se seznámila s reakcí Rady Českého rozhlasu (č.j. 9560/2012) na Radou
postoupené podněty.
- 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 Český rozhlas o podání vysvětlení ve
věci komentáře o prvních odhadech předvolebního průzkumu v Pardubickém kraji,
odvysílaného dne 29. 8. 2012 od 18:28:05 hodin na programu Český rozhlas 1
Radioţurnál, a s ním spojeného moţného porušení ustanovení § 31 odst. 2, podle
kterého provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyváţené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů. Pro podání vysvětlení byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne
doručení ţádosti o podání vysvětlení.
- 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 Český rozhlas o podání vysvětlení ve
věci pořadu četba na pokračování autora Jana Nováka – Aljaška, který byl odvysílán
dne 20. září 2012 od 18:30 hodin na programu Český rozhlas 3 Vltava, a jeho moţném
rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. j), podle kterého je provozovatel povinen
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky,
kromě uměleckých děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je
však moţné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Pro
podání vysvětlení byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení ţádosti o podání
vysvětlení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., sídlem Wenzigova 1872/4, 120 00 Praha 2, na
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porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť do vysílání
části pořadu Ranní show Evropy 2 dne 2. září 2012 v 07:50:30 hodin na programu
EVROPA 2, zařadil rozhovor moderátorů o sexu v manţelství či partnerském ţivotě a
předstírání orgasmu. Především dětští diváci a mladiství (kteří jsou nadto součástí
primární cílové skupiny programu 12-30 let) nejsou schopni takto podaný rozhovor
kriticky vyhodnotit a jeho poslechem by u nich mohlo dojít k ohroţení zejména
psychického a mravního vývoje, a to především předčasným probuzením zájmu o
sexuální oblast a podáním zkreslených informací o partnerském ţivotě. Tím se dopustil
porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz Plzeň) dne 29. října
2012, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7 FM; 105,7
MHz Mladá Boleslav) dne 29. října 2012, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2;
90,5 MHz České Budějovice) dne 29. října 2012, Frekvence 1, a.s. (program
FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) 29. října 2012, Rádio Bohemia, spol. s r.o. (program
Kiss; 98,1 MHz Brno) dne 29. října 2012, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO;
102,9 MHz Praha) dne 29. října 2012 a BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 101,2
MHz České Budějovice) dne 29. října 2012.
- Rada se seznámila s potvrzením (č.j. 9484/2012) Kanceláře veřejného ochránce práv
o přijetí pokladů pro šetření.
- Rada vzala na vědomí informace o zadavateli reklamy na kasino Colosseum, která
byla odvysílána dne 17. září 2012 v čase 6:55:06 hodin, 9:49:30 hodin a 15:49:25 hodin
na programu EVROPA 2 (90,5 MHz České Budějovice), kterým je společnost MARINER
- Colosseum s.r.o. se sídlem České Budějovice, Lannova tr. 116/61, PSČ 370 01, IČ:
26090 112, zapsána v seznamu provozovatelů loterií a jiných sázkových her, který je
veden Ministerstvem financí.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2012, č.j.
5Ca 178/2009 – 36, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 30. června 2009, sp. zn.
2009/463/cun/Cha, č. j. cun/5172/09, a sp. zn. 2009/553/cun/Cha, č. j. cun/5176/09 a ze
dne 28. července 2009, sp. zn. 2009/646/cun/Cha, č. j. cun/5574/09, kterými uloţila
Rada ţalobci pokutu ve výši 3 x 50 000,- Kč za porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Ţalobce odvysílal reklamu na doplněk stravy Ocuvite
Lutein Forte (dne 26. března 2009 od 8:24:30 do 8:25:00 hodin a od 8:57:27 do 8:57:55
hodin na programu COUNTRY RADIO, a dne 6. dubna 2009 od 10:48:13 do 10:48:27
na programu Český rozhlas 2 – Praha); reklama měla odkazovat v rozporu se zákonem
o regulaci reklamy na nekonkrétní klinické studie.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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.), zastavuje se zadavatelem reklamy společností
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační sloţka, IČ: 68379421, V Domově 71/2082,
130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2
písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. (doporučování potraviny s odvoláním na nekonkrétní
klinické studie), zadáním reklamy na přípravek Ocuvite Lutein Forte (mutace 1),
odvysílané dne 25. března 2009 v intervalu 8:24:30 – 8:25:00 hodin na programu
COUNTRY RADIO, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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.), zastavuje se zadavatelem reklamy společností
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační sloţka, IČ: 68379421, V Domově 71/2082,
130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2
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písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. (doporučování potraviny s odvoláním na nekonkrétní
klinické studie), zadáním reklamy na přípravek Ocuvite Lutein Forte (mutace 2),
odvysílané dne 25. března 2009 v intervalu 8:57:27 – 8:57:55 hodin na programu
COUNTRY RADIO, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), 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.), zastavuje se zadavatelem reklamy společností
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační sloţka, IČ: 68379421, V Domově 71/2082,
130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední vedené pro moţné porušení § 5d odst. 2
písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. (doporučování potraviny s odvoláním na nekonkrétní
klinické studie), zadáním reklamy na přípravek Ocuvite Lutein Forte (mutace 2),
odvysílané dne 6. dubna 2009 v čase 10:48:13 – 10:48:27 hodin na programu Český
rozhlas 2 - Praha, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod
správního řízení.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě STARS.TV s.r.o., IČ 29452538, sídlo Havířov, Podlesí,
Okrajová 1356/19, PSČ 736 01, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; název
(označení) programu: STARS.TV; základní programová specifikace: Hudební televizní
program zaměřený na celosvětovu hudební produkci, obsahující z převáţné části
hudební videoklipy; výčet států, na jejichţ území bude vysílání zcela nebo převáţně
směřováno: Polsko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Rusko,
Nizozemí, Turecko, Švédsko, Belgie, Švýcarsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Dánsko,
Irsko, Finsko, Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko,
Slovensko, Chorvatsko, Lucembursko, Slovinsko, Bělorusko, Srbsko, Černá Hora,
Bulharsko, Litva, Ázerbajdţán, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Island, Bosna a Hercegovina,
Albánie, Gruzie, Arménie, Makedonie, Malta, Moldavsko, Kazachstán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Irán, Saudská Arábie, Irák, Sýrie, Jordánsko, Egypt; časový rozsah
vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: polština; v rozsahu dle ţádosti č.j. 7940
doručené dne 6. září 2012, ve znění č.j. 8983 doručeného dne 11. října 2012, č.j. 9068
doručeného dne 15. října 2012 a č.j. 9186 doručeného dne 18. října 2012.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
STARS.TV s.r.o., IČ 29452538, sídlo Havířov, Podlesí, Okrajová 1356/19, PSČ 736 01,
k televiznímu vysílání programu STARS.TV se základní programovou
specifikací:Hudební televizní program zaměřený na celosvětovu hudební produkci,
obsahující z převáţné části hudební videoklipy, šířeného prostřednictvím druţice,
regulační orgány členských států EU, na jehoţ území je televizní vysílání zcela nebo
převáţně směřováno, tj.:Polsko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko,
Nizozemí, Švédsko, Belgie, Norsko, Rakousko, Řecko, Dánsko, Irsko, Finsko,
Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Lucembursko,
Slovinsko, Bulharsko, Litva, Malta, Lotyšsko, Kypr, Estonsko.
- Rada se seznámila s vysvětlením podaným provozovatelem Barrandov Televizní
Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého náměstí 322, PSČ 152 00, IČ: 41693311,
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., s tím, ţe
provozovatel uvedl, ţe k ţádným z uvedených změn ve společnosti nedošlo a dle
aktuálního seznamu akcionářů je vlastníkem 99,7 procenta akcií stále společnost
MORAVIA STEEL a.s.
- 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 a na
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základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ţádá Informační server
ŠumavaNet.CZ, se sídlem Mánesova 805, 339 01 Klatovy, o podání vysvětlení k
provozování lineárního televizního vysílání TV FilmPro prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, poskytované na adrese http://www.sumavanet.cz/filmpro.asp,
bez příslušného oprávnění. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
- Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j. zem/2142/2012,
spis. zn.: 2012/455/zem(CET, ze dne 12. června 2012, a to souhlas se změnou
časového rozsahu vysílání programu NOVA NEWS na 24 h denně, v rozsahu dle
ţádosti ze dne 25. října 2012, č.j. 9389.
- Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j. zem/6806/2009,
spis. zn.: 2009/902/zem/CET, ze dne 8. září 2009, a to souhlas se změnou licenčních
podmínek programu MTV tak, ţe součástí programu jiţ není teletextové vysílání, v
rozsahu dle ţádosti ze dne 25. října 2012, č.j. 9395.
- Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 ( licence sp. zn.: 2012/594/FIA/Che, č.j.:
FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012 ) dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb. souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci s účinností od 1.
prosince 2012, spočívající ve změně označení názvu programu z ROMANTICA
ROMANIA na FILM CAFE ROMANIA dle ţádosti ze dne 5. listopadu 2012, č.j.: 9708.
- Rada vydává provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn. 2011/70/sve/Che ze dne
8. února 2011) souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou
skutečností uvedených v ţádosti o licenci programu Megamax prostřednictvím druţice,
spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně výčtu států, na jejichţ území
bude vysílání zcela nebo převáţně směřováno, rozšířením o státy Česká republika a
Slovenská republika v rozsahu ţádosti č.j.: 9582 ze dne 30. října 2012.
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské
republiky, na jejichţ území bude televizní vysílání programu Megamax provozovatele
Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlo: Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ
186 00, zcela nebo převáţně směřováno.
- Rada vzala na vědomí, ţe provozovateli Disney Channels (Benelux) B.V., IČ
32076692, sídlo Begrweg 50, Hilversum, Nizozemské království, jednající na území
České republiky prostřednictvím Disney Channels (Benelux) BV., IČ 28481143,
organizační sloţka, sídlo Praha 4, Lomnického 1705/5 PSČ 140 00, zanikly ke dni 31.
října 2012 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě ţádosti doručené Radě
dne 23. října 2012, č.j. 9327, licence sp. zn. 2008/1577/sve/JET k provozování
televizního vysílání programu Disney Channel (výčet států: Rusko, Rumunsko,
Bulharsko, Albánie, Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,
Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie,
Srbsko a Černá Hora, Slovinsko, Tádţikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán)
šířeného prostřednictvím druţice, 2008/1578/sve/JET k provozování programu Disney
XD (výčet států: Polsko) šířeného prostřednictvím druţice a 2008/1580/sve/JET k
provozování programu Disney Chennel (výčet států: Česká republika, Slovenská
republika, Maďarsko) prostřednictvím druţice, ze dne 10. března 2009; o této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada vydává společnosti SATT, a.s., IČ 60749105, sídlo Ţďár nad Sázavou 1,
Okruţní 1889/11, PSČ 591 01, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001
Sb. se změnou licence č.j. Ru/231/02 ze dne 1. října 2002, spočívající ve změně
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územního rozsahu vysílání rozšířením vysílání programu TELEVIZE VYSOČINA o výčet
katastrálních území a okresů: 778578 Velká Losenice, okres Ţďár nad Sázavou a
778559 Nové Dory u Velké Losenice, okres Ţďár nad Sázavou; dle podání č.j. 8870
doručeného dne 8. října 2012.
- 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 FK Invest Košice, a.s., IČ 361 85 159,
sídlo Bratislava, Obchodná ulica 2-6, PSČ 811 08, Slovenská republika, počet akcií 226
666 kusů/ 226 666 hlasů; dle podání č.j. 9633, doručeného dne 31. října 2012.
- Rada registrovala provozovateli SATT, a.s., IČ 60749105, sídlo Ţďár nad Sázavou 1,
Okruţní 1889/11, PSČ 591 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu
registrace č.j. Rg/10/96 ze dne 12. června 1996, spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání rozšířením o výčet katastrálních území a okresů: 778578 Velká
Losenice, okres Ţďár nad Sázavou a 778559 Nové Dvory u Velké Losenice, Okres Ţďár
nad Sázavou; dle podání č.j. 8870 doručeného dne 4. října 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, sídlo Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, 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/32/05 ze dne 26. července 2005,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy fanda a Pětka a zahraniční televizní program TV8; dle podání č.j. 9347
doručeného dne 24. října 2012.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4M Roţnov spol. s r.o., IČ 45195579,
sídlo Roţnov pod Radhoštěm 1, Videčská 473/0, 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 český televizní
program Pětka; dle podání č.j. 9470 doručeného dne 29. října 2012.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období září 2012, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r.o./NOVA 3.
září 2012 18:00:00–00:00:00, 4. září 2012 16:00:00–00:00:00, 5. září 2012 16:00:00–
00:00:00, 6. září 2012 16:00:00–00:00:00, 7. září 2012 16:00:00–00:00:00, 14. září
2012 14:00:00–23:00:00, 16. září 2012 16:00:00–00:00:00, 23. září 2012 16:00:00–
20:00:00; CET 21 spol. s r.o./fanda 12. září 2012 17:00:00–00:00:00, 19. září 2012
18:00:00–00:00:00; CET 21 spol. s r.o./MTV Czech 21. září 2012 18:00:00–00:00:00,
23. září 2012 18:00:00–00:00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family 13. září 2012
16:00:00–00:00:00, 20. září 2012 16:00:00–00:00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
COOL 23. srpna 2012 20:00:00–22:00:00, 18. září 2012 20:00:00–00:00:00; FTV Prima,
spol. s r.o./Prima Love 26. září 2012 10:00:00–16:00:00; Barrandov Televizní Studio
a.s./TV Barrandov 15. září 2012 12:00:00–18:00:00, 17. září 2012 20:00:00–01:00:00,
18. září 2012 18:00:00–00:00:00; Stanice O, a.s./Óčko 13. září 2012 18:00:00–
00:00:00, 14. září 2012 18:00:00–00:00:00, 25. září 2012 18:00:00–00:00:00; FILM
EUROPE, s.r.o./Muzika CS 17. září 2012 15:00:00–22:00:00; FILM EUROPE,
s.r.o./Doku CS 20. září 2012 11:00:00–22:00:00, 24. září 2012 18:00:00–23:00:00;
AIDEM a.s./Brno TV 17. září 2012 10:00:00–20:00:00; SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS
13. září 2012 10:00:00–18:00:00; METEOPRESS, spol. s r.o./METEO TV 14. září 2012
10:00:00–18:00:00; ATV CZ, s.r.o./GOLF CHANNEL 15. září 2012 10:00:00–20:00:00;
Chello Central Europe s.r.o./sport 2 16. září 2012 12:00:00–20:00:00.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 24. října 2012 do 5. listopadu 2012: WALMARK, a.s./reklamy
Prostenal a Urinal; CET 21 spol. s r.o./Nova- reportáţ „Kupředu levá, ČSSD míří do
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náruče KSČM“ odvysílaná dne 15. října 2012 v rámci pořadu Televizní noviny od 19:30
hodin; Metropol TV, spol. s r.o./Pětka - pořad Buřtcajk odvysílaný dne 4. listopadu 2012
od 18:30 hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Všechnopárty odvysílaný 2. listopadu 2012
od 21:20 hodin; GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./reklama Condro
FORTE ; Nestlé Česko s.r.o./reklamy Orion; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family reportáţ týkající se řidičů seniorů odvysílaná dne 23. září 2012 v rámci pořadu Krimi
plus od 19:35 hodin; Česká televize/ČT24 - na pořad Interview ČT24 odvysílaný dne 24.
října 2012 od 18:32 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima love - pořad Farmář hledá ţenu
(slovenské verze); Česká televize/ČT1 a ČT24 - pořad Události odvysílaný dne 25. října
2012 od 19:00 hodin a pořad Události, komentáře odvysílaný dne 24. října 2012 od
22:00 hodin; Cemio s. r. o./reklama Kamzík; Walmark a. s./reklama Marťánci; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family - reportáţ o brutálním napadení důchodce majitelem
volně pobíhajícího psa odvysílaná dne 23. října 2012 v rámci pořadu Krimi plus od
19:35 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Dinosaurek
Dink, odvysílaný dne 24. října 2012 od 17:55; Česká pojišťovna a. s./reklama
Penzička.cz; CET 21 spol.s r.o./Nova - krátká časová prodleva mezi reklamními bloky;
CET 21 spol.s r.o./Nova - reportáţ o týrání zvířat uvedená v rámci pořadu Televizní
noviny dne 29. října 2012 od 19:30 hodin; WALMARK, a.s./tvrzení na internetových
stránkách; CET 21 spol.s r.o./Nova - epizoda seriálu Ordinace v růţové zahradě II
odvysílaná dne 2. října 2012 od 20:20 hodin; Metropol TV, spol. s r.o./Pětka - pořad
EZO2 (Sexy šance) odvysílaný dne 30. října 2012 od 23:50 hodin; Barrandov Televizní
Studio a.s./Televize Barrandov - pořad Vtip za stovku odvysílaný dne 31. října 2012 od
20:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - pořad Otázky Václava Moravce odvysílaný
dne 30. října 2012 od 12:00 hodin; Neznámý provozovatel/neznámý program - vulgární
výrazy v nespecifikovaném programu dne 4. října 2012; CET 21 spol.s r.o./Nova zveřejnění falešného záznamu komunikace příslušníků ochranky ve zpravodajských
pořadech dne 30. září 2012 a 1. října 2012; Různí provozovatelé/různé programy postup redakcí zpravodajství při informování o podvrţeném komentáři Jaromíra Petelíka
na Facebooku; Metropol TV, spol. s r.o./Pětka - pořad EZO 2 odvysílaný 26. října 2012
od 23:50 hodin (podnět byl vzat zpátky); Česká televize/různé programy - odlišnosti
předvolebních průzkumů prováděných před letošními krajskými a senátními volbami pro
Českou televizi a Český rozhlas a reálnými výsledky voleb.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení
WALMARK, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61,
správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Urinal Akut, odvysílané
v premiéře dne 17. 9. 2012 od 6:07:47 hodin na programu Film+ a následně v 2272
reprízách na různých televizních programech (dle přiloţeného seznamu) se dopustil
moţného porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se
zakazuje, aby reklama na potraviny uváděla v omyl přisuzováním potravině vlastností
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti
naznačovala. Uvedená reklama obsahuje takové výrazové a grafické prostředky, které
diváka v omyl uvádějí, a to tím, ţe dávají do kontextu uţití Urinalu Akut a následného
pocitu úlevy od nepříjemných pocitů a pálení při močení. Nepříjemné pocity a pálení při
močení jsou nepřirozeným – nezdravým projevem organismu. Spot nabízí úlevu od
tohoto stavu – tedy jeho léčení. Tento efekt je navíc silně podpořen odkazem na web
www.uroinfekce.cz, který dává do kontextu produkt Urinal Akut a urinální infekce. Tímto
spojením je ve spotu jednoznačně naznačováno, ţe Urinal Akut má funkci v léčbě
urinálních infekcí.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
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jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla z a h á j i t s provozovatelem CET
21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Kupředu levá, ČSSD míří do
náruče KSČM, dne 15. října 2012 od 19.30 hodin na programu NOVA, neboť příspěvek
byl zpracován tendenčním způsobem, který směšuje hodnotící prvky s prvky faktickými.
Provozovatel se uchýlil k interpretativním praktikám, které nejsou slučitelné se
zásadami objektivního a vyváţeného informování. Provozovatel „čte z volebních
výsledků“, předpokládá „revoluční obrat“ a hovoří o „vysněném cíli“, věcné informování
tak směšuje s domněnkami a subjektivními názory. Doplnění reportáţe zvukovým
pozadím, které tvořila píseň Kupředu levá, zpátky ni krok má navíc zásadní
obsahotvorný význam, a to zejména asociativním odkazem na nástup komunismu po
roce 1948, který je tak dáván do neodůvodněného kontextu se současnou politickou
situací. Provozovatel se tak dopustil porušení zásad objektivity a vyváţenosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Všechnopárty dne 2. listopadu 2012 od 21:20 hodin na programu ČT1, který
obsahoval výrok moderátora: „Přátelé, já bych rád téhleté chvilky vyuţil teď k tomu,
abych jednorázově vlastně odpověděl na dotazy, které poslední dobou často dostávám
od diváků. A sice, ten dotaz zní, proč se v tomhletom pořadu prakticky neobjevují ţádní
politici. Důvody jsou vlastně dva, jeden je ten, ţe jak víte teď proţíváme takovej horkej
volební podzim a to je čas, kdy je účast politiků v televizních pořadech přísně hlídanej,
ţádnej nesmí dostat víc, neţ na jakej má nárok a je to limitovaný, ten čas, dokonce
nějakym zákonem a nevěřili byste, jak se navzájem hlídaj, aby tamten nedostal větší
prostor neţ tamten a choděj petice a stíţnosti do televize. Dokonce to šlo tak daleko, ţe
prej přišla do televize teďka stíţnost nějaký romský iniciativy, ţe si Romové stěţujou, ţe
v televizi dostávaj minimální prostor. Tak se to ňák řešilo, co jsem slyšel, tak snad se to
vyřešilo tim, ţe se teďka častějc bude vysílat pátrací relace Na stopě“, se dopustil
utvrzování stereotypních předsudků týkajících se etnických, náboţenských nebo
rasových menšin. Výrok fakticky tvrdí, ţe o Romech je moţné v médiích hovořit jen v
rámci pátrací relace, přeneseně pak to, ţe kriminalita je jediné moţné téma související s
Romy. Zjevně přitom vychází z nijak nepodloţeného předsudečného předpokladu, ţe
většina Romů páchá trestnou činnost. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
- 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 GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s., IČ
25688600, se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 27/1662, o podání vysvětlení dle § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti na reklamu na produkt
Condro FORTE, odvysílané v premiéře dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu
Nova. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 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 NÁRODNÍ CENTRUM MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ o.p.s.,
IČO: 24138649, sídlem Zdice, Černín, PSČ 267 51 o podání vysvětlení dle § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k doporučení prezentovanému v rámci reklamy
na přípravek Condro FORTE, která byla odvysílána v premiéře dne 2. října 2012 od
9:22:40 hodin na programu Nova, zejména pak o doloţení, na základě jakých
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skutečností je uvedený přípravek doporučován touto společností. 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 společnost Nestlé Česko s.r.o., IČ 45799504, sídlem Mezi
Vodami 27, 143 20 Praha 4, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti, která konstatuje, ţe v portfoliu firmy pod značkou
Orion není jediný výrobek, který by na obalu a téţ v obchodních sděleních mohl být dle
norem EU označen jako čokoládový. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla z a h á j i t s provozovatelem CET
21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. příspěvkem, v němţ byl zveřejněn obsah
podvrţeného falešného záznamu rozhovoru členů prezidentovy ochranky během útoku
na prezidenta Klause, dne 30. září 2012 od 19.30 hodin na programu NOVA, neboť
provozovatel zveřejnil obsah údajného rozhovoru mezi členy prezidentovy ochranky,
který měl být veden v okamţiku útoku na prezidenta Klause, aniţ by si adekvátně ověřil
autenticitu tohoto záznamu. Provozovatel tak uvedl informace o průběhu ochrany
prezidenta v okamţiku útoku, které byly neověřené a nepravdivé, jelikoţ záznam
rozhovoru byl zfalšovaný. Na základě podvrţeného záznamu komunikace ochranky
prezidenta pak provozovatel mimo jiné dovozuje nepodloţené závěry: „Záznam
potvrzuje, ţe víc neţ útočník ochranku zajímali novináři a hlavně štáb televize Nova.“
Jelikoţ provozovatel odvysílal neověřené a nepravdivé informace, dopustil se tak
váţného porušení zásad objektivity a vyváţenosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla z a h á j i t s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908,
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. příspěvkem „Pořádný poprask vyvolal
komunista Jaromír Petelík“, dne 27. října 2012 od 18.55 hodin na programu Prima
Family, neboť reportáţ, ačkoli formálně obsahuje vyjádření Jaromíra Petelíka, který
popírá autorství kontroverzních textů na facebooku, je zpracována způsobem, který
předpokládá, ţe texty napsal skutečně sám Petelík. V úvodu příspěvku moderátor
konstatuje: „Pořádný poprask vyvolal komunista Jaromír Petelík.“ Toto tvrzení je v
přímém rozporu s tím, co moderátor dodává vzápětí, ţe Petelík autorství textu na
facebooku popírá. Pokud Petelík autorství popírá, nelze konstatovat, ţe vyvolal
poprask, jelikoţ tento poprask mohl být vyvolán uměle a Petelík by tak naopak mohl být
jeho obětí. Reportáţ dále celou kauzu vyuţívá či spíše zneuţívá k představení
současné KSČM a neváhá vyvodit závěr, ţe „facebookový profil jednoho z nich (z
KSČM) leckoho vybízí k otázce, jestli jim příliš nenarostla křídla“. Provozovatel tak
událost s texty na facebooku dává zcela manipulativně do kontextu se současným
působením KSČM. V části reportáţe, v níţ provozovatel pojednává o reakci Miroslavy
Němcové, redaktorka konstatuje: „předsedkyni sněmovny z pravicové ODS jsme zastihli
paradoxně během psaní proslovu k zítřejšímu výročí zaloţení republiky, o to víc ji slova
dosud neznámého komunisty rozčílila“ dále moderátorka pokračuje: „Kdyţ jsme
Němcové citovali Petelíka, rozhodla se hned po proslovu sepsat jedno trestní
oznámení“. Provozovatel tedy systematicky o celé události informuje tak, jako by bylo
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postaveno najisto, ţe Petelík je skutečně autorem vyjádření na facebooku, přestoţe on
to kategoricky popřel. Provozovatel se tímto postupem dopustil váţného porušení zásad
objektivity a vyváţenosti.
- 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 13. listopadu 2012 takto: Rada
ukládá společnosti DACOM Pharma s. r. o., IČ: 47914963, sídlem Svatoborská 365,
697 07 Kyjov pokutu v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb. ve výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy ve smyslu §
1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., konkrétně obchodního sdělení na produkt Colafit,
odvysílaného dne 2. října 2011 v 19:10 hodin na programu Nova v rámci
teleshoppingového bloku Tipy ptáka Loskutáka, neboť tvrzeními obsaţenými v této
reklamě došlo k uvádění v omyl přisuzováním doplňku stravy - potravině vlastností
prevence a léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, jelikoţ byla prezentována
souvislost mezi uţitím přípravku Colafit a léčbou pacientů trpících kloubními potíţemi
spojenými s bolestí a artrózou, konkrétně pak erudovaným pojetím prezentace, kdy jsou
divákovi předkládány informace o léčebné účinnosti přípravku na pacientech, spolu s
deklarací účinnosti přípravku na příkladě blíţe neurčené osoby, která uţitím přípravku
zlepšila svůj zdravotní stav natolik, ţe mohla odloţit jiţ plánovanou operaci. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2012617. 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 2012617. Náhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- 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 13. listopadu 2012 takto: Rada
ukládá společnosti Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice, IČ: 279 30
114, pokutu ve výši 1 800 000,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od
2:33:26 hodin na programu Prima televize (reprízovaného dle přiloţeného seznamu) se
dopustil porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje
uvádět v omyl přisuzováním léčebných, či preventivních účinků potravině, čehoţ se
dopustil tím, ţe v reklamě uvedl tvrzení „Allivictus tinktura z pravého českého česneku
podporuje imunitní systém, řeší nachlazení, chřipky a infekce." Spotřebitel tak získává
informace o léčivých účincích přípravku na chřipku a infekce spolu s projevy spojenými
s nachlazením. Mimoto je deklarován pozitivní vliv přípravku v průběhu chemoterapie,
tedy v průběhu léčby natolik závaţné choroby jakou je rakovina. 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
2012487. 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 2012487.
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- 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552 03
Česká Skalice, IČ: 279 30 114, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1 zákona č.
40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt
Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na programu
Prima televize, 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552 03
Česká Skalice, IČ: 279 30 114, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 3 zákona č.
40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na produkt
Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na programu
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem CoopTV, telekomunikační druţstvo, sídlem K nádraţí 19/3, 190 15
Praha 9 – Satalice, IČ: 29045029, 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 coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje: provozovatele CoopTV, telekomunikační druţstvo, sídlem K
nádraţí 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČ: 29045029, na porušení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe v měsíci září 2012 vysílal bez
loga programu, jak prokázala analýza prvního ze čtyř DVD se záznamem vysílání
programu Harmonie TV zapůjčených Radě dne 22. října 2012 (čas záznamu 00:00:01 –
00:15:30), a porušil tak povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 14 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Walmark, a. s., Oldřichovice 44, 739 61
Třinec, IČ: CZ00536016, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt Marťánci, která byla
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premiérově odvysílaná na programu O (Óčko) dne 19. září 2011 v 6:21:44, 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 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 Marťánci premiérově dne 19. září 2011 v 6:21:44 hodin na programu O
(Óčko), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 17/2012 ze
dne 24. 10. 2012, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 7. 9. 2011, č. j. 9 Ca 44/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady ze dne 16.12.2008, sp. zn. 2008/1091/had/STO, č.j. had/8359/08, jímţ byla
uloţena společnosti STOCK Plzeň - Boţkov, s.r.o., se sídlem Palírenská 641/2, Plzeň –
Boţkov, IČ 27904636, pokuta 500 000,- Kč pro porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy STOCK produkt Fernet 8000 (mutace 2)
premiérově odvysílané dne 8. 3. 2008 v 18:38:17 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 13. listopadu 2012 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se
zadavatelem obchodního sdělení, společností STOCK Plzeň - Boţkov, s.r.o., se sídlem
Palírenská 641/2, Plzeň – Boţkov, IČ 27904636, 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 Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 7/2012 ze dne
20. 9. 2012, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost společnosti Line Art s.r.o. proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2011, č. j. 9 Ca 30/2009, kterým byla
zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 30.7.2008, sp. zn. 2008/609/had/Lin, č.j.
had/7758/08, jímţ byla uloţena společnosti Line Art s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská
46, IČ: 62579011 pokuta 500 000,- Kč pro porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
ke kterému došlo zpracováním reklamy STOCK produkt Fernet 8000 (mutace 1), která
byla premiérově odvysílána dne 8. 3. 2008 v 18:38:17 hodin na programu Prima
televize.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 8 A 247/2010 ze dne
20. 9. 2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č. j. had/2836/2010, sp. zn.
2009/1241/had/CET, jímţ byla uloţena provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokuta ve výši
100 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, ţe obchodní sdělení Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) s
premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin na programu Nova, nebylo
zřetelně odděleno od ostatních částí programu, přestoţe se jednalo o reklamu,
naplněním definičních znaků reklamy, zejména obsahem reklamního sloganu, který se
přímo obrací na potenciálního zájemce a zdůrazňuje, jak snadné je stavět s materiály
Knauf.
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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 13. listopadu 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 ustanovení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, ţe obchodní
sdělení Knauf (sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v
18:11:47 hodin na programu Nova, nebylo zřetelně odděleno od ostatních částí
programu, neboť v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 8 A
247/2010 ze dne 20. 9. 2012 a jeho závěry, nebylo prokázáno, ţe k porušení zákona
došlo, čímţ odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2012, č.j.:
9 A 99/2012, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí sp. zn.: 2009/809/LOJ/CET, č.j.
LOJ/1277/2012, jímţ byla provozovateli CET spol. s r. o. uloţena sankce ve ve výši 50
000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění
platném v době spáchání jiného správního deliktu, odvysíláním reklamy Nurofen,
produkt Rapid capsules (sponzor pořadu, mutace 1), dne 5. května 2009 ve 20:10:23
hodin na programu Nova, aniţ by byla jakkoli oddělena od ostatních částí programu a
ve vysílání byla jako reklama rozeznatelná.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 21. září 2012, č.j.: 9 A 99/2012, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí sp. zn.:
2009/809/LOJ/CET, č.j. LOJ/1277/2012, jímţ byla provozovateli CET spol. s r. o.
uloţena sankce ve ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu,
odvysíláním reklamy Nurofen, produkt Rapid capsules (sponzor pořadu, mutace 1), dne
5. května 2009 ve 20:10:23 hodin na programu Nova, aniţ by byla jakkoli oddělena od
ostatních částí programu a ve vysílání byla jako reklama rozeznatelná.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2012, č.j.
5A 44/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady 2010/388/LOJ/HBO, č.j.:
LOJ/3981/2010, jímţ byla provozovateli HBO Europe, s. r. o. (dříve HBO Česká
republika, spol. s r. o.) uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť odvysíláním pořadu
Sejmi Eso dne 7. února 2010 od 21:40 hodin na programu CINEMAX se dopustil
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost
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.
- Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 24. října 2012, č.j. 5A 44/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady
2010/388/LOJ/HBO, č.j.: LOJ/3981/2010, jímţ byla provozovateli HBO Europe, s. r. o.
(dříve HBO Česká republika, spol. s r. o.) uloţena pokuta ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Sejmi Eso dne 7. února 2010 od 21:40 hodin na programu
CINEMAX se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které
ukládá povinnost 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.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s
r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, proč ve
zpravodajských příspěvcích o kriminálních činech v pořadu Televizní noviny dochází
zpravidla k etnické identifikaci pachatelů nebo podezřelých v případech, kdy se jedná o
příslušníky menšiny, zejména romské, jestliţe na druhé straně zpravidla nedochází k
etnické identifikaci pachatelů nebo podezřelých z řad většinové společnosti.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, ve věci odvysílání

16

izolovaného reklamního spotu v rámci reklamního bloku zařazeného do vysílání
programu Nova dne 28. 7. 2012 v 19:51:19 hodin (produkt Nike) a dne 31.7.2012 v
19:51:26 hodin (produkt Nike).
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele, Stanice O, a.s., IČ
26509911, se sídlem Vrchlického č.p. 439/29, doručeným Radě dne 22. října 2012 pod
č.j. 9313/2012, k účelu výskytu výrobků iPad, iPod, iPhone a Samsung Galaxy Tab v
průběhu celého vysílání programu O („Óčko“) od 12.00 do 24.00 hodin dne 27. srpna
2012.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
IČ 64949681, sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14900, k obsahu stíţnosti na
reklamu „Za kaţdé dobití volání v síti zdarma“ odvysílané v premiéře dne 7. srpna 2012
v čase 7:14:37 aţ 7:15:07 hodin na programu Nova.
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Finnet Holding a.s., IČ:
29304458, sídlem Křenová 306/40, 602 00 Brno, k objasnění, zda-li je zadavatelem
obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, vysílaného v premiéře dne 17. září 2012
od 18:29:52 hodin na programu Prima COOL a dále k objasnění podstaty nabízené
sluţby.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
záko o regulaci reklamy), ţádá společnost Finnet CZ, s.r.o., IČ 28814932, sídlem
Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1178/6, PSČ 500 03, o podání vysvětlení dle
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění podstaty nabízené
sluţby v rámci obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, vysílaného v premiéře dne
17. září 2012 od 18:29:52 hodin na programu Prima COOL. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti STUDIO MODERNA s. r. o.,
IČ: 26159074, U nákladového nádraţí 3146/6, Praha, 130 00, dle § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci objasnění skutečností - obsahu reklamy
(teleshoppingu) na produkt DRX Levine's.
- Rada zadává vypracování odborného posudku účinků produktu DRX Levine's na
potíţe spojené s pohybovým aparátem, tak jak jsou uváděny v obchodních sděleních
propagujících tento výrobek.
- Rada ţádá slovenského regulátora - Radu pre vysielanie a retransmisiu o sdělení
informací týkajících se legálnosti reklamní prezentace výrobku Abexine Gel ve vysílání.
- Rada ţádá maďarského regulátora - Media Council of the National Media and
Infocommunications Authority o sdělení informací týkajících se legálnosti reklamní
prezentace výrobku Abexine Gel ve vysílání.
- Rada podává podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k prošetření přípravku
Prosvent dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, zdali se jedná o
léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo
o jiný výrobek podéhající registraci, jakoţto léčiva.
- Rada podává podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci k prošetření
zdravotní nezávadnosti přípravku Prosvent a prošetření jeho účinků deklarovaných v
rámci obchodních sdělení.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na vydané upozornění
sp. zn.: 2012/689/LOJ/TPP, č.j.: LOJ/3178/2012, jímţ byl upozorněn na porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, ţe dne 12. července 2012 identifikoval
svůj program pod názvem Pohoda Mini, coţ je v rozporu s licenčními podmínkami,
jelikoţ program je licencován pod názvem TV Pohoda.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na upozornění sp. zn.:
2012/690/LOJ/TPP, č.j.:LOJ/3179/2012, jímţ byl upozorněn na porušení § 32 odst. 7
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písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 12. července 2012 od
12 do 24 hodin neposkytoval divákům programu TV Pohoda snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a to ani na svých webových stránkách.
- Rada se seznámila s Oznámením Ministerstva financí ČR, odboru Státního dozoru
nad sázkovými hrami a loteriemi ve věci prošetření legálnosti provozování loterie Sexy
výhra, respektive s poskytnutým výsledkem šetření Finančního úřadu v Plzni v dané
věci, doručeného Radě dne 26. října 2012 pod č.j. 9433/2012.

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 TP Pohoda s. r. o., ze dne 15. října 2012,
doručeného Radě dne 15. října 2012, toto potvrzení: Poskytovatel TP Pohoda s. r. o.,
IČ: 268 52 683, se sídlem v Ostravě, Stavební 992/1, PSČ 708 00, byl dne 13. listopadu
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 22. října 2012 pod názvem TV Pohoda, umístěná na internetové adrese
www.tvpohoda.cz
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení poskytovatele sluţby VideaČesky.cz,
Vojtěcha Tučka, IČ 766 54 141, bytem v Chlumci nad Cidlinou, Riegerova 320, PSČ:
503 51, z jakého důvodu Radě neoznámil 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, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele Vojtěcha Tučka, ze dne 14. října 2012, doručeného
Radě dne 17. října 2012, toto potvrzení: Poskytovatel Vojtěch Tuček, IČ 766 54 141,
bytem v Chlumci nad Cidlinou, Riegerova 320, PSČ: 503 51, byl dne 13. listopadu 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 28. ledna 2010)
pod názvem VideaČesky.cz, umístěná na internetové adrese www.videacesky.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 FTV Prima, spol. s r. o., ze dne 23. října 2012,
doručeného Radě dne 23. října 2012, toto potvrzení: Poskytovatel FTV Prima, spol. s r.
o., IČ: 481 15 908, se sídlem v Praze 8, Na Ţertvách 24/132, PSČ 180 00, byl dne 13.
listopadu 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 2. října 2012 pod názvem PrimaPLAY premium, umístěná na
internetové adrese http://play.iprima.cz/premium.
- Rada zapsala změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání,
spočívající ve změně sídla společnosti Seznam.cz, a. s., IČ 261 68 6853, Radlická
3294/10, Praha 5, PSČ 150 00.
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OSTATNÍ
- Rada se seznámila se záznamem z jednání mezi právním zástupcem odvolaných
členů Rady Mgr. Petra Ţantovského, Ing. Zdeňka Duspivu, JUDr. Pavla Foltána, Mgr.
Petra Štěpánka, Jiřího Novotného, RNDr. Josefa Musila, CSc., JUDr. Milanem
Hulmákem a RRTV zastoupené JUDr. Hromádkou ze dne 7. 11. 2012.

V Praze dne 14. 11. 2012
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 813 830
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