
Tisková zpráva z 1. zasedání, konaného ve dnech 8. 1. 2008 - 9. 1. 2008 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

-  udělila společnosti PLAY MEDIA s. r. o., IČ 28184342, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: PLAY TV; územní rozsah vysílání: Evropa v rozsahu zemí Albánie, Andorra, 
Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, 
Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irská republika, Island, Itálie, 
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 
Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polská republika, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Rumunsko, Ruská federace, San Marino, Slovenská republika, 
Slovinsko, Španělsko, Špicberky, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká 
Británie 
-  vydala provozovateli Eleanes, s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení názvu programu z Rádia mladé Valašsko na Rádio Valašsko  
-  vydala provozovateli Radio Life, s. r. o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v 
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
vysílacího schématu 
-  vydala provozovateli Definitely, s. r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
poměru mluveného slova, ve změně poměru české hudby, ve změně zařazování 
zpravodajství, v novém znění programové skladby vysílání na programu Fajn Radio Hity 
-  na základě řady podnětů se dle §5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. obrací na Radu 
ČRo se žádostí o sdělení jejího postoje ke stížnostem na nový formát ČRo 1.  
-  zahájila s provozovatelem North Music s. r. o., správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Fajn North 
Music odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 29. října 2007 v časech 06:21:04, 
07:25:30 a 08:21:33 hodin nadávky 
-  zahájila s provozovatelem North Music s. r. o., správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Fajn North 
Music odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 30. října 2007 v časech 06:21:33, 
07:24:13 a 08:23:28 hodin nadávky 
-  zahájila s provozovatelem North Music s. r. o., správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Fajn North 
Music odvysílal v pořadu Pomsta je sladká dne 31. října 2007 v časech 06:24:23, 
07:23:48 a 08:23:57 hodin nadávky 
-  shledala, že provozovatel Esa-rádio, s. r. o., odvysílal na programu Fajn radio pořad 
Pomsta je sladká dne 28. listopadu 2007 v 7:11 hodin a v 8:11 hodin v souladu se 
zákonem č. 231/2001 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 21.  
listopadu 2007 překročil povolený denní limit reklamy  
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 12.  
listopadu 2007 v čase 18:00 – 19:00 hodin na programu Nova překročil povolený 
hodinový limit reklamy  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora GE MONEY BANK, produkt EU SERVIS (sponzor reklamní znělky, 



mutace 1), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 v 18:59:21 hodin na programu 
ČT1, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora PANASONIC, produkt PRO CURVE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1), vysílané premiérově dne 14. listopadu 2007 v 17:24:38 hodin na programu 
ČT4 Sport, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora REFLEX, časopis (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané 
premiérově dne 16. listopadu 2007 ve 22:56:09 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
označení sponzora REFLEX, časopis (sponzor reklamní znělky, mutace 2), vysílané 
premiérově dne 19. listopadu 2007 ve 21:38:30 hodin na programu ČT1, bylo 
neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Hypotéky (sponzor reklamní 
znělky, mutace 3), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 v 18:54:45 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Hypotéky (sponzor reklamní 
znělky, mutace 4), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 ve 21:09:42 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Hypotéky (sponzor reklamní 
znělky, mutace 5), vysílané premiérově dne 2. listopadu 2007 ve 21:21:34 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Hypotéky (sponzor reklamní 
znělky, mutace 6), vysílané premiérově dne 2. listopadu 2007 ve 22:31:25 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora GE MONEY BANK, produkt Hypotéky (sponzor reklamní 
znělky, mutace 7), vysílané premiérově dne 20. listopadu 2007 v 19:59:40 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora OPAVIA, produkt Diskito (sponzor reklamní znělky, mutace 
1), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 ve 20:24:12 hodin na programu Prima 
televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora RADOX (sponzor reklamní znělky, mutace 1), vysílané 
premiérově dne 16. listopadu 2007 v 18:33:58 hodin na programu Prima televize, bylo 
neoddělenou reklamou  



-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 4), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 v 19:16:04 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 5), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 ve 20:17:56 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora VODAFONE, produkt Sony Ericsson (sponzor reklamní 
znělky, mutace 6), vysílané premiérově dne 1. listopadu 2007 ve 20:51:24 hodin na 
programu Prima televize, bylo neoddělenou reklamou 
-  vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové vysílaného dne 
10. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o.  
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 10. října 2007 ve 23:20 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 15. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 15. října 2007 ve 22:25 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 16. října 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Zúčtování dne 16. října 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 16. října 2007 ve 23:50 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 



-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 17. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a 
podprahovou reklamu a teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 17. října 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 17. října 2007 ve 22:05 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Výzva dne 18. října 2007 ve 21:15 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 18. října 2007 ve 23:50 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové dne 19. října 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima 
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních 
částí programu 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Koncert dne 20. října 2007 ve 20:00 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání 
skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show dne 21. října 2007 v 00:45 hodin na 
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí program 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Ta naše povaha česká 
dne 7. listopadu 2007 od 20:00 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení 
povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Hypermarket 



dne 16. prosince 2007 od 20:00 hodin na programu ČT1 mohl porušit povinnost 
nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Bláznivá 
dovolená v Evropě dne 1. ledna 2008 od 11:05 hodin na programu Prima televize mohl 
porušit povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
-  zastavila se společností, Vodafone Czech Republic a. s., správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., zadáním 
reklamy na produkt 5 balíčků neomezených služeb Sony Ericsson V630i (mutace 1), 
která byla vysílána v době od 9. do 30. července 2007 na programech ČT1, Nova a 
Prima televize, neboť se ve správním řízení porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl 
důvod řízení 
-  vzala na vědomí Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na 
postup RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání 
pořadu Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 a ukládá Úřadu 
vypracovat odpověď ve smyslu rozpravy 
-  v důsledku Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na postup 
RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání pořadu 
Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 žádá Českou televizi o 
souhlas k poskytnutí jejího vyjádření jako informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
-  v důsledku Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na postup 
RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání pořadu 
Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 poskytla Islámské nadaci v 
Praze kopie odborných vyjádření, která byla podkladem pro její rozhodnutí ve věci 
-  udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jeseník 91,7 
MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RADIO ČAS – FM 
-  udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Vyškov 95,8 
MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RADIO ČAS – FM 
-  udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Luhačovice 
93,8 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RADIO ČAS – FM 
-  udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Valašské 
Klobouky 91,1 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS – FM 
-  vydala provozovateli Radio TWIST Praha, s. r. o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. s prodloužením doby platnosti licence č. j. Ru/114/05 k provozování 
rozhlasového vysílání programu Radio Spin prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 
8 let, tj. do 7. července 2018  
-  vydala provozovateli North Music s. r. o. souhlas dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. s prodloužením doby platnosti licence č. j. Ru/121/02 k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio FM Labe prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. 
do 2. července 2018  



-  zastavila s provozovatelem CITY MULTIMEDIA s. r. o. řízení o změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci spočívající v převodu části obchodního podílu ve 
společnosti, a to z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  zastavila s provozovatelem CITY MULTIMEDIA s. r. o. řízení o změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci spočívající v převodu části obchodního podílu ve 
společnosti, a to z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  zastavila s provozovatelem FAJRONT BS, s. r. o. řízení o udělení souhlasu se 
změnou skutečností uvedenou v žádosti o licenci, spočívající ve změně společenské 
smlouvy, a to z důvodu zpětvzetí žádosti  
-  zastavila s provozovatelem Star Promotion, s. r. o. řízení o udělení souhlasu se 
změnou skutečností uvedenou v žádosti o licenci, spočívající ve změně společenské 
smlouvy, a to z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  zastavila s provozovatelem Pražské inforádio, s. r. o. řízení o udělení souhlasu se 
změnou skutečností uvedenou v žádosti o licenci, spočívající ve změně společenské 
smlouvy, a to z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  zastavila s provozovatelem Rádio Podještědí, s. r. o. řízení o udělení souhlasu se 
změnou skutečností uvedenou v žádosti o licenci, spočívající ve změně společenské 
smlouvy, a to z důvodu zastavení žádosti 
-  zastavila s provozovatelem Rádio Profil s. r. o. řízení o udělení souhlasu se změnou 
skutečností uvedenou v žádosti o licenci, spočívající ve změně společenské smlouvy, a 
to z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  vydala společnosti SAT Plus, s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání prostřednictvím 
družice o Slovenskou republiku 
-  vydala společnosti SAT Plus, s. r. o. souhlas ke změně názvu programu na HD Plus 
(HD+) dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a licenčních podmínek dle § 21 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně programové skladby 
programu a v rozšíření vysílání prostřednictvím družice o Slovenskou republiku 
-  vydala provozovateli Telefónica O2 Services, spol. s r. o. souhlas ke změně označení 
názvu programu dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. z HC Slavia Praha na 
HC Slovan Ústečtí Lvi 
-  vyslovila souhlas se změnou právní formy společnosti NOEL v.o.s. na NOEL s. r. o.  
-  zamítla přihlášku k registraci převzatého vysílání společnosti Planet A a.s., neboť 
z přihlášky vyplývá, že by převzatým vysíláním došlo k porušení právních předpisů 
-  registrovala provozovateli Jiřímu Šulcovi dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých českých 
televizních programů - Nova Cinema, Public TV, Tv Noe a v registraci nových 
zahraničních televizních programů STV 1, STV 2  
-  registrovala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r. o. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o 
nové převzaté televizní programy české: Nova Cinema, HBO Comedy, NONSTOP 
KINO, zahraniční: 24 Dok, Animax, Bebe TV, ETV – medicus, JimJam, MEZZO, Mooby 
TV, TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP INFO, TVP SPORT, Motors, TV, Nashe 
Kino, Nat Geo Wild, Rush HD, Sport 1, Telekanal Rossiya, Ultra HD, rozhlasové české: 
Expres radio, ROCK MAX  
-  registrovala provozovateli HDD s. r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých 
televizních programů: české: Nova Cinema, TV LEO 1, NONSTOP KINO HD, PUBLIC 
TV; zahraniční: Bebe TV, Jim Jam, National Geographic Channel, MGM Channel 
Central Europe, Nat Geo Wild, Travel Channel, Zone Reality a programy Playboy TV a 
XXX XTREME s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h; územního rozsahu 
vysílání spočívající v rozšíření o kabelové systémy společností ČD-Telematika a. s., ha-



vel internet s. r. o. v katastrálních územích dle přílohy a společnosti AQUA, a. s. 
v katastrálních územích Bludov, Nový Malín, Postřelmov, Šumperk, Vikýřovice a Zábřeh 
na Moravě 
-  vydala provozovateli HDD s. r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. za porušení § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že Radě neoznámil předem změnu výše vkladů, obchodních podílů a seznamu 
akcionářů a za porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že Radě neoznámil změnu v osobách statutárního orgánu – jednatelů ve lhůtě dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a ukládá provozovateli HDD s. r. o. podle § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč 
- vzala na vědomí návrh ČTÚ na nařízení vlády o stanovení Technického plánu 
přechodu  s tím, že  doporučuje řešit situaci poplatníků televizního poplatku, kteří po 
zavedení TPP nebudou moci přijímat zemské vysílání veřejnoprávní televize 
- vzala na vědomí návrh ČTÚ na vyhlášku způsobu stanovení území pokrytého 
signálem televizního vysílání 
-  vzala na vědomí stanovisko ČTÚ k dalšímu postupu ve věci pozemního televizního 
vysílání v oblasti Domažlic 
-  neshledala podnět advokáta Mgr. Martina Vondrouše k zahájení řízení z moci úřední 
vzhledem ke stávající metodice výpočtu důvodným 
 

V Praze dne 10. 1. 2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 826 


