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PRAHA Televize vysílající v Čes-
ku se začaly bránit doporučením
Rady pro rozhlasové a televizní vy-
sílání, jak má v praxi vypadat ozna-
čení product placementu. Podle
Asociace televizních organizací
mohou podmínky rady zasahovat
do práv provozovatelů televizního
vysílání nad rámec zákona.

Asociace nesouhlasí s tím, aby
rada provozovatelům televizního
vysílání stanovovala, jakým pikto-
gramem jaké barvy má být označe-
no, že ve vysílaném programu
bude za úplatu umístěn výrobek
(takzvaný product placement).

„Rada nemá právo předepisovat
provozovatelům televizního vysí-
lání, že piktogram PP bude zabírat
minimálně 15 procent obrazovky.
Zákon pouze stanoví povinnost po-
řad zřetelně označit, ale to, jak
ztvární toto označení, ponechává
na vůli provozovatele vysílání.

Ten musí respektovat vlastní grafi-
ku. Nelze po něm požadovat, aby
přebíral s jeho grafikou nekore-
spondující podobu značky,“ uved-
la včera asociace ve své tiskové
zprávě.

Zástupci televizí v této souvis-
losti dále podotýkají, že výroba
grafiky a dalších částí vysílání vy-
žaduje určitý čas. „Je proto překva-
pivé, když rada adresuje takový
požadavek provozovatelům vysílá-
ní téměř v den, kdy zákon nabyl
účinnosti.“

Rada rovněž nemá podle názoru
Asociace televizních organizací
právo stanovovat provozovatelům
televizního vysílání povinnost
v prvních třech měsících od zaháje-
ní vysílání pořadů s umístěnými
produkty uvádět i verbálně text
„tento pořad obsahuje komerční
sdělení ve formě umístění produk-
tu za účelem propagace zboží či

služeb“, natož stopáž takového
sdělení. „Zákon nic takového po
provozovateli televizního vysílání
nepožaduje. Požadavek rady na

uvedení této edukativní poznámky
nemá v zákoně oporu a není ani
proveditelný.“

Předsedkyně Rady pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání Kateřina
Kalistová LN potvrdila, že dopo-
ručení rady není právně závazné,
ale je to podle ní obvyklý postup
regulátorů ve všech evropských
zemích.

„Vydali jsme ho proto, že by-
chom rádi předešli problémům,
které by mohly nastat. Jde zejmé-
na o riziko, že oznámení o umístě-
ní produktu přeroste v samostatný
reklamní prvek, jako se nám to už
stalo u sponzorských vzkazů.
Tomu se chceme vyhnout, ale
přesná pravidla pochopitelně určí
až praxe a případně judikáty sou-
dů, pokud k nějakým soudním spo-
rům dojde,“ uvedla nedávno pro
LN předsedkyně RRTV Kateřina
Kalistová. jar

PRODUCT PLACEMENT

■ České televize nesouhlasí
s nařízením vysílací rady
upravujícím product placement.
■ Nelíbí se jim navrhovaná
jednotná grafika, stopáž ani
text, který má nový způsob
reklamy uvozovat.
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Vláda si posvítí na solární energii

Zástupci stran budoucí koalice chtějí víc hlídat, jaké elektrárny se budou v Česku stavět
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28. SKUPOVA PLZEÒ
FESTIVAL ÈESKÉHO PROFESIONÁLNÍHO LOUTKOVÉHO A ALTERNATIVNÍHO DIVADLA

13. - 17. 6. 2010

hlavní mediální partner
lidovky.cz
Zpravodajský server Lidových novin

Češi projeli Chorvatsko na
kolech a vydali cyklomapu Janota rozzlobil Nečase

Televizní válka o novou reklamu

DAVID TRAMBA

PRAHA Program dojednávané koa-
lice ODS, TOP 09 a Věcí veřej-
ných v oblasti energetiky bude vý-
razně podrobnější a konkrétnější
než v případě předchozí Topolánko-
vy vlády.

Podle informací Lidových novin
bude součástí programu nové vlá-
dy také stanovení vhodného „ener-
getickém mixu“. Vláda tak nepří-
mo doporučí energetickým společ-
nostem, jaké typy elektráren mají
stavět, a jaké se naopak nesetkají
s její podporou.

Pavel Drobil z ODS, který je po-
važován za možného kandidáta na
místo v čele ministerstva průmyslu
a obchodu, prosazuje, aby nová vlá-
da už ve svém programovém pro-
hlášení přišla s konkrétními čísly
a záměry.

Neměla by se tak opakovat histo-
rie z přelomu let 2006 a 2007, kdy
koalice ODS, KDU-ČSL a Strany
zelených do svého programu v ka-
pitole energetika zařadila vesměs
jen obecné fráze.

O Temelín se spory nevedou
V tuto chvíli je již jasné, že dostav-
bě třetího a čtvrtého bloku jaderné
elektrárny Temelín nestojí nic
v cestě. Nemá proti ní námitky žád-
ná ze stran vládní koalice. Před ne-
celými čtyřmi lety patřily právě
nové bloky Temelína mezi sporné
body, které nejvíce komplikovaly
vyjednávání o vládní spolupráci.

Také další rozvoj jaderné energe-
tiky, například v podobě umístění
pátého bloku v areálu jaderné elekt-
rárny Dukovany, nenaráží na žád-
ný odpor. Převážně vstřícný postoj
mají zástupci budoucí koalice také
k výstavbě paroplynových elektrá-
ren.

Záměry nové vlády nepotěší
uhelné firmy. Možnost prolomení
těžebních limitů v severních Če-

chách koaliční strany vylučují. Na-
příklad Jaromír Drábek z TOP 09,
o kterém se také mluví jako o mož-
ném kandidátovi na pozici ministra
průmyslu, uvedl, že je sice proti
odepsání zásob, ale v současnosti
není nutné těžbu hnědého uhlí za li-

mity otevírat. Podobně se vyjádřil
také zástupce Věcí veřejných Mi-
lan Šťovíček. Ten dodal, že příští tý-
den bude mít odborná skupina vy-
jednávající o vládních prioritách
pro životní prostředí a zemědělství
na programu možnou novelizaci

horního zákona a státní energetické
koncepce.

Prakticky nulové jsou pak šance
na zahájení těžby černého uhlí po-
blíž Frenštátu pod Radhoštěm. Pa-
vel Drobil pro LN výslovně uvedl,
že schválení těžby uhlí u Frenštátu

je v tomto volebním období nereál-
né.

Těžké časy nastanou také inves-
torům do fotovoltaických elektrá-
ren. Zástupci všech tří stran se sho-
dují na tom, že příliš výhodné pod-
mínky pro jejich výstavbu i provoz
je nutné omezit. Kromě již dříve
schválených opatření vedoucích ke
snížení výkupních cen a přísnějším
podmínkám pro připojení solár-
ních panelů k distribuční síti jsou
ve hře i další zásahy ze strany státu.
„Jsem pro silné omezení dotací pro
fotovoltaické elektrárny. Jejich roz-
voj křiví ceny a způsobuje problé-
my v přenosové síti,“ uvedl Drobil.

O konkrétních opatřeních se za-
tím osloveným zástupcům politic-
kých stran hovořit nechce. Jednání
jsou totiž na samém začátku. Právě
dnes se uskuteční schůzka zástup-
ců ODS, TOP 09 a Věcí veřejných,
na které přijdou na řadu základní
body programu budoucí vlády v ob-
lasti podnikání, průmyslu i energe-
tiky. „Zásadní rozpory necítím. Dis-
kuse se vede spíše o nástrojích, jak
cílů dosáhnout,“ dodal k průběhu
vyjednávání Drábek.

Zelení již kapitolu
o energetice psát nebudou
Z programového prohlášení Topo-
lánkovy koaliční vlády z ledna 2007
je v kapitole o energetice zřejmý sil-
ný vliv Strany zelených. Ačkoliv
tato strana získala jen šest mandátů
v Poslanecké sněmovně, v této ob-
lasti prosadila hlavně své návrhy.

Na prvním místě v kapitole ener-
getika se objevilo, že vláda bude
podporovat využití obnovitelných
zdrojů při výrobě elektřiny a tepla,
hned poté následovaly záměry v ob-
lasti úspory energií. Zelení do vlád-
ního programu prosadili také své
další priority, konkrétně zachování
územních limitů těžby hnědého
uhlí a zablokování výstavby no-
vých jaderných bloků.

PRAHA Parta českých cyklistů po-
mohla k lepší orientaci na chorvat-
ských ostrovech v Dalmácii. Ostro-
vy zmapovala a do map zanesla
všechny stezky vhodné pro uživate-
le bicyklů.

Podle jednoho z autorů Zdeňka
Kukala pocházejí poslední mapy
ostrovů z dob socialistické Jugoslá-
vie; český projekt proto Kukal po-
važuje za unikátní.

Kukal organizuje cyklistické vý-
lety na ostrovy 11 let. „Bytostně
a zásadně nám chyběly dobré
mapy, v terénu jsme se nemohli dr-
žet ničeho,“ popsal jeden z důvo-
dů vzniku map. „Všechny využitel-
né stezky pro kolo jsme za ta léta
projeli,“ doplnil. Mapy nejsou pod-
le něj určeny jen pro český trh, ale
poputují i do Chorvatska a dalších
zemí.

Podle kartografa Bohumila Háje
byly základem staré mapy z dob so-
cialismu, ty se doplnily o letecké
a družicové snímky a takzvané
tracklogy, což jsou záznamy cesty
konkrétního bicyklu vybaveného
zařízením GPS. „Největší prací
bylo identifikovat, kde se dá projet
na kole a na jakém,“ řekl další z od-
borníků Jan Vodňanský.

Mapy zobrazují středodalmatské
a jihodalmatské ostrovy, například
Brač, Korčulu, Mljet nebo Šoltu,
poloostrov Pelješac a k němu při-
lehlý pás pobřeží až k Dubrovníku.
Cesty v terénu se prý neustále
mění, vznikají a zanikají, autoři
proto už chystají aktualizaci.

Chorvatsko je nejoblíbenějším
prázdninovým cílem Čechů. Tren-
dem je přitom posun od pobytu na
pláži k aktivní dovolené. čtk

Dokončení ze strany 1

Členské země Evropské unie se to-
tiž na pondělním jednání ministrů
financí shodly na tom, že EU bude
mít právo posoudit návrhy rozpočtů
národních vlád ještě před tím, než
se k nim bude moci vyjádřit jejich
parlament.

Podle odcházejícího ministra fi-
nancí Eduarda Janoty panovala na
setkání ministrů v Lucemburku sho-
da a pro takovéto opatření hlasovala
i Česká republika. „Já to považuji za
velmi rozumnou věc,“ komentoval
návrh Janota.

Podle něj by toto opatření mělo
jeho nástupcům ulehčit práci, proto-
že díky porovnání se zbytkem Evro-
py se jim budou snáze prosazovat
úspornější rozpočty. Horký kandi-
dát na budoucího premiéra Petr Ne-
čas je však přesvědčen o tom, že ka-

binet premiéra Jana Fischera již
nemá mandát budoucí vládu tako-
výmto způsobem zavazovat.

Kromě kritiky Janoty tak Nečas
včera vyzval k větší zdrženlivosti
i samotného Fischera. „Vyzývám
premiéra Jana Fischera, aby se na
Evropské radě v této věci zdržel hla-
sování. Nemá k němu žádný politic-
ký mandát,“ řekl Nečas.

Volební lídr ODS však není jedi-
ný, koho současná vláda rozladila
rozhodováním na poslední chvíli.
Podle zdroje Lidových novin minist-
ru financí po hlasování volal i na-
štvaný vedoucí kanceláře prezidenta
republiky Jiří Weigl.

Detaily navrhovaného opatření
z pera Evropské komise se budou
ještě dolaďovat. Jednat se bude ze-
jména o tom, co a v jakém rozsahu
budou jednotlivé státy do Bruselu
posílat k posouzení.

Podle Janoty budou členské státy
Evropské unie zasílat nejspíš jen
rámcové informace. Ty by měly uká-
zat základní směřování národních
rozpočtů. Návrh na posuzování stát-
ních rozpočtů Bruselem má zabránit
opakování současné krize, kdy řada
zemí EU hospodaří s nadměrnými
dluhy.

Kritizovaný Janota však sám varo-
val své kolegy, aby se vyhnuli té
samé chybě a nerozhodovali o závaž-
ných věcech na poslední chvíli. Kon-
krétně se Janotovi nelíbilo vypisová-
ním nových tendrů. Podle něj se nao-
pak jednotlivé resorty mají připravit
na šetření.

Podle serveru Aktuálně.cz minis-
terstvo zemědělství vypsalo týden
před volbami výběrové řízení na in-
formační systémy celkem za 270 mi-
lionů korun. Vítěz má být vybrán
v polovině července. Je tedy pravdě-

podobné, že v té době bude úřad ješ-
tě řídit současný ministr Jakub Še-
besta.

Ministerstvo odmítá, že by důvo-
dem spěchu byl chystaný Šebestův
odchod z čela resortu, úřadu prý kon-
čí smlouva s poskytovatelem služeb.
„Nepovažuji to za rozumné. Některé
z těchto tendrů jsou obestřeny celou
řadou pochybností,“ prohlásil Jano-
ta, avšak bez bližšího upřesnění.

Podle Nečase slíbil premiér Jan
Fischer na pátečním jednání, že pro-
ti nevhodným postupům zasáhne.
„Shodli jsme se na tom, že by bylo
velmi nevhodné dělat podstatné
personální změny, vypisovat výbě-
rová řízení a podobně. Většina čle-
nů vlády podle mých informací po-
stupuje tímto uměřeným a rozum-
ným způsobem, někteří nikoli, a za-
jímalo by mě, proč,“ vysvětlil Ne-
čas. koz, zla, čtk
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Jaromír Drábek
TOP 09

Jméno svého kandidáta na křeslo ministra 
průmyslu a obchodu zatím žádná ze stran 
vyjednávajících o vládě oficiálně neoznámila. 
Je vysoce pravděpodobné, že se jím stane 
jeden z mužů uvedených výše. 

Na otázky LN týkající se vývoje české 
energetiky reagovali všichni tři téměř shodně.

Jak se změní česká energetika
v příštích čtyřech letech?

Jistá věc:

Schválení dostavby dvou bloků 
v Temelíně

 Pravděpodobně ano:

Další výstavba velkých paroplynových 
elektráren

 Může přijít:

Další omezování výhod pro fotovoltaické 
elektrárny

 Málo pravděpodobné:

Prolomení limitů těžby na Mostecku

 Nereálné:

Schválení těžby černého uhlí 
u Frenštátu pod Radhoštěm

MINISTERŠTÍ KANDIDÁTI A ČESKÁ ENERGETIKA
PRAHA Německý výrobce spor-
tovních vozů Porsche prodal za
osmnáct let na českém trhu 1000
vozů. Nejúspěšnější byla značka
loni, kdy prodala 185 aut. Letos
už bylo v Česku prodáno 106
vozů značky Porsche. Včera to
ve své tiskové zprávě uvedl do-
vozce Porsche Inter Auto CZ.

„Za posledních deset let vzros-
tl prodej vozů značky Porsche
v České republice více než dese-
tinásobně,“ uvedla mluvčí Anna
Gruberová.

Konkurenční Ferrari loni
v Česku prodalo 40 nových aut,
Aston Martin 15 a Lamborghini
deset vozů.

Nejprodávanějším modelem
Porsche v tuzemsku je sportov-
ně užitkový Cayenne, který si
pořídilo 480 zákazníků. Legen-
dární kupé – model 911, který je
pro většinu lidí synonymem
značky – si koupilo 360 klientů.
Bylo to zároveň první Porsche,
které oficiální zastoupení po
svém otevření prodalo. Tři Češi
odjeli v unikátním Porsche Car-
rera GT, kterých se vyrobilo
a na celém světě prodalo jen
1270 exemplářů.

Letos měl velký úspěch nový
model Porsche Panamera. Tuto
sportovní limuzínu si během de-
víti měsíců od vstupu na český
trh koupilo celkem 69 zájemců.
Další posílení prodejů firma oče-
kává s příchodem druhé genera-
ce Porsche Cayenne, která se ce-
losvětově představila 8. května.
V současnosti eviduje v Česku
30 objednávek. Tento model
bude v souladu se současnými
trendy nabízen i s hybridním po-
honem.

Porsche loni na podzim ote-
vřelo na pražském Proseku své
centrum, které patří k největším
ve střední a východní Evropě. In-
vestice do jeho výstavby přesáh-
la 150 milionů korun. čtk


