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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

-  udělila společnosti SPORT 5 a. s.,  IČ 27202569, licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: 
SPORT 5; územní rozsah vysílání: Evropa v rozsahu zemí Česká republika, Slovenská 
republika, Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko – program je určený pro 
Českou republiku a Slovenskou republiku 
-  vydala provozovateli North Music s. r. o.,  upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb.,  na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,  kterého se 
dopustil tím, že ve dnech 29. -31. října 2007 v době mezi 06:00 a 22:00 hodinou na 
programu Fajn North Music odvysílal v pořadu Pomsta je sladká nadávky. Současně 
uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč 
-  zastavila s provozovatelem Rádio Venkow, spol. s r. o.,  správní řízení o změně 
licenčních podmínek na základě § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, protože 
neodstranil ve stanovené lhůtě podstatné vady žádosti  
-  zahájila se společností STV jako zpracovatelem reklamy JYSK (mutace 6), která byla 
vysílána premiérově 15. srpna 2007 v 07:40:04 hodin na programu Nova, správní řízení 
z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.  
-  zahájila se společností STV jako zpracovatelem reklamy JYSK (mutace 7), která byla 
vysílána premiérově 15. srpna 2007 v 08:08:36 hodin na programu Nova, správní řízení 
z moci úřední pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť dne 25. února 2008 od 
17:05:29 do 17:05:59 hodin na programu ČT1 nebylo možné identifikovat program, čímž 
se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti uvádět označení televizního 
programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu  
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť označením sponzora 
reklamní znělky dne 25. února 2008 v 19:44 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit 
porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u 
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově–obrazově 
oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.,  neboť v pořadu Černé ovce, resp. 
reportáži o testu make- upu dne 25. února 2008 od 17:15 hodin na programu ČT1 se 
mohl dopustit porušení zákazu skryté reklamy  
-  zahájila s provozovatelem CET21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním 
sponzorského vzkazu Bramac dne 25. února 2008 od 17:25 hodin na programu Nova 
se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly 
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či 
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu 
-  zahájila s provozovatelem CET21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu 
Beze stopy dne 25. února 2008 od 17:30 hodin na programu Nova 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 CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáže Podnikatelé chystají žalobu na stát dne 21. února 2008 v 
19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu 
Lupiči paní domácí dne 19. února 2008 ve 21:15 hodin na programu Prima televize se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které 
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného 
kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22. 00 hodin do 06. 
00 hodin druhého dne 
-  zahájila s provozovatelem FTV Prima s. r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu 
Sběratelé kostí I (10) dne 15. února 2008 v 15:45 hodin na programu Prima televize se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06. 00 hodin do 22. 00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých  
-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Interview 
ČT24 dne 22. února 2008 v 18:32 hodin na programu ČT24 se mohl dopustit porušení 
povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Report dne 
13. února 2008 v 7:45 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti 
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáže Další záměna miminek? Tentokrát mrtvých! dne 25. února 
2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáže Záměna mrtvých miminek: podezření se nepotvrdilo dne 
26. února 2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Ta naše 
povaha česká s podtitulem Srp, kladivo a „haknkrajc“ dne 20. února 2008 ve 20:00 
hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-  zahájila s provozovatelem Československá filmová společnost, s. r. o. správní řízení 
z moci úřední pro možné porušení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť 
předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek  
-  vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost uvádět označení televizního programu (logo) 
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se 
provozovatel vysílání dopustil tím, že v průběhu vysílání od 1. září 2007 jednoznačně 
neidentifikoval jednotlivé programy České televize jejich individuálním logem a stanovila 
účastníkovi řízení lhůtu k nápravě ihned ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Současně 
uložila v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 



účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  
-  udělila provozovateli Stanice O, a. s pokutu ve výši 50 000,- Kč za odvysílání/šíření 
reklamního spotu CB SERVIS CENTRUM České Budějovice na střelné zbraně dne 1. 
srpna 2007 v 16:21:09 hodin na programu Óčko, čímž se dopustil porušení § 6 zákona 
č. 40/1995 Sb. Současně uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního 
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.,  uhradit paušální částku nákladů správního řízení 
ve výši 1 000,- Kč 
-  udělila společnosti PHARMA NORD PRAHA s. r. o.,  zadavateli reklamy na přípravek 
Bioaktivní C. L. A. 1000 Booster (mutace 5), vysílané premiérově dne 25. prosince 2006 
v 19:36:03 hodin na programu ČT1, do 30. ledna 2007 reprízované 73x na programech 
ČT1 a Prima televize v různých vysílacích časech, pokutu ve výši 3 000 000,- Kč pro 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. Současně uložila účastníkovi řízení 
v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč  
-  udělila společnosti HERBACOS – BOFARMA, s. r. o.,  zadavateli reklamy na 
přípravek LIPOVITAN, vysílané na programu ČT1, pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. Současně uložila účastníkovi 
řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.,  uhradit 
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  zahájila se zpracovatelem reklamy, společností MAXX Creative Communications s. r. 
o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb.,  spočívající v odvysílání reklamy na přípravek LIPOVITAN na programu 
ČT1 
-  udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč  pro porušení § 48 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  neboť odvysíláním pořadu Události, 
komentáře v sekvenci týkající se problematiky legislativní tvorby Parlamentu ČR dne 16. 
února 2007 od 21:00 hodin na programu ČT2 se provozovatel dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu. Současně uložila v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  
-  uložila provozovateli Česká televize dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
pokutu ve výši 50 000,- Kč,  za porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  
neboť odvysíláním pořadu Dobré ráno dne 21. září 2007 na programu ČT1 se dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou reklamu. Současně účastníkovi 
řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  udělila společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,  pokutu ve výši 200 000,- Kč 
za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění, kterého se 
dopustila zadáním klamavé televizní reklamy na telekomunikační službu Internet ADSL 
odvysílané v průběhu května 2007 na programech Nova a Prima televize. Současně 
uložila účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb.,  uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
-  vzala na vědomí sdělení České obchodní inspekce, že reklamní spot ČSOB, 
odvysílaný na programu ČT 1 pod názvem Půjčka na cokoli, neporušuje § 3 zákona č. 
321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru  
-  udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 96,4 
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 Josefu Hejlovi souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 93,1 MHz/100 



W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio 
Rubi 
-  udělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 88,4 
MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Radio Haná 
-  udělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Moravská 
Třebová 105,1 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. pro program Radio Haná 
-  udělila provozovateli RNDr. Pavel Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
Olomouc 100,0 MHz/150 W z centrum na centrum 2 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Haná za podmínky synchronního 
provozu s vysílačem Prostějov – Držovice 100,2 MHz/500 W dle stanoviska ČTÚ 
-  neudělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Svitavy 101,2 MHz/150 W, z důvodu 
zamítavého stanoviska ČTÚ 
-  udělila provozovateli Definitely s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Valašské Meziříčí 105,2 
MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program Fajn Radio Hity 
-  neudělila provozovateli Definitely s. r. o. souhlas se změnou územního rozsahu a 
souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 88,5 MHz/150 
W, z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
-  neudělila provozovateli RADIO MOST, s. r. o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kladno 107,1 MHz/200 W, z důvodu 
zamítavého stanoviska ČTÚ 
-  udělila provozovateli North Music s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
ve změně zakladatelské listiny 
-  zastavila s provozovatelem ORION s. r. o. správní řízení o převodu 100% obchodního 
podílu jediného společníka MEDIA BOHEMIA a. s. na nově zakládanou akciovou 
společnost RADIO MEDIA a. s. z důvodu neodstranění vad v podané žádosti dle § 66 
odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.  
-  zastavila s provozovatelem EN-DAXI s. r. o. správní řízení o převodu 100% 
obchodního podílu jediného společníka MEDIA BOHEMIA a. s. na nově zakládanou 
akciovou společnost RADIO MEDIA a. s. z důvodu neodstranění vad v podané žádosti 
dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.  
-  zastavila s provozovatelem Definitely s. r. o. správní řízení o převodu 100% 
obchodního podílu jediného společníka MEDIA BOHEMIA a. s. na nově zakládanou 
akciovou společnost RADIO MEDIA a. s. z důvodu neodstranění vad v podané žádosti 
dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.  
-  zastavila s provozovatelem North Music s. r. o. správní řízení o převodu obchodních 
podílů ve společnosti a s tím související změnu způsobu rozdělení hlasovacích práv, 
vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků 
z důvodu zpětvzetí žádosti 
-  vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7) zákona č. 231/2001 
Sb. spočívající ve změně jediného společníka na HBO Holding Uzletviteli Tanacsado 



Csoport Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (zkrácená verze obchodní firmy HBO 
Holding Zrt.,  registrační číslo 01-10-045709  
-  vzala na vědomí, že provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. zaniknou dnem 
31. března 2008 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence: 1) č. j. Ru/178/03 ze 
dne 26. srpna 2003, 2) Ru/224/04 ze dne 16. prosince 2004, 3) Ru/204/05 ze dne 26. 
září 2005, 4) Ru/164/04 ze dne 17. září 2004, 5) č. j. zem/917/07, spis. zn. 
2006/1029/zem/HBO, ze dne 9. ledna 2007 a 6) č. j. zem/31323/07, spis. zn. 
2007/160/zem/HBO, ze dne 14. března 2007, k televiznímu vysílání programů HBO 2 
(ČR, SR, Maďarsko), Cinemax (ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, 
Chorvatsko, Slovinsko), Cinemax 2 (ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, 
Chorvatsko, Slovinsko), HBO (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora), HBO 
Comedy (Polsko) a HBO Comedy (ČR, SR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora) šířených prostřednictvím družice 
-  vzala na vědomí, že provozovateli HBO Pay TV, s. r. o.,  IČ 27090795, zanikne dne 
31. března 2008 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č. j. Ru/192/03 ze dne 
9. září 2003 k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice v rozsahu 
programu HBO určeného pro Bulharsko, Rumunsko a Moldávii 
-  vzala na vědomí, že provozovateli HBO PP, s. r. o.,  IČ 27173143, zanikne dne 31. 
března 2008 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č. j. Ru/163/04 ze dne 7. 
září 2004 k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice v rozsahu 
programu HBO určeného pro Polsko a licence č. j. Ru/162/04 ze dne 7. září 2004 
k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice v rozsahu programu HBO 2 
určeného pro Polsko 
-  registrovala společnost CABEL MEDIA s. r. o.,  jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů: 
územní rozsah převzatého vysílání – je doložen seznamem katastrálních území dle 
přílohy, kterou tvoří 5 listů; programová nabídka – registrované programy televizní – 
české: ČT 1, ČT 2, Prima televize, NOVA, ČT 24, ČT 4 Sport, Minimax, Cinemax, 
Cinemax 2, Cs Film, ČT 24, ČT 4 Sport, Film Box, NONSTOP KINO (FILMBOX 
EXTRA), HBO2, NOSTALGIE, O (Očko), Tv NOE, TV PORT, Nova Cinema, Galaxie 
sport, HBO Comedy, HBO, Spektrum; televizní – zahraniční: AXN, BBC PRIME, BBC 
WORLD, Boomerang, Deutsche Welle (DW), EUROSPORT 2, Extreme sports channel, 
FASHION TV Austria, Film +, HUSTLER BLUE (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00), 
HUSTLER TV (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00), JOJ, MCM POP, MCM TOP, 
Mooby TV, MTV Base, MTV Hits, MTV2, MUSIC BOX, Muzika Pervogo, NASN (North 
American Sports Network), NAUTIK TV, ORF 1, ORF 2, TA 3, TV Deko, TV MARKÍZA, 
TV PAPRIKA, TV5, VH1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, XXX XTREME 
(časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00), Lov a rybolov, Motorismus, XXL (časový rozsah 
vysílání 22:30 - 03:00 hod), MGM, MTV Europe, VH1 Europe, Discovery Channel, 
Animal planet (Europe), AXN Crime, AXN Sci-fi, Hallmark Channel, Filmbox, JimJam, 
Zone Romantica, Jetix, Zone Reality, Zone Club, EUROSPORT, Sport 1, HUSTLER TV 
(časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00), XXX Xtreme (časový rozsah vysílání 22:00-
06:00), Bebe Tv, Discovery Civilisation (Europe), DISCOVERY Science, DISCOVERY 
Travel & Living, KidsCo, National Geographic Channel rozhlasové programy - české: 
ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 6, regionální stanice ČRo, 
Rádio Impuls, Frekvence 1, ČRo 4 – Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, 
ČRo D - Dur  
-  registrovala společnost Planet A a. s. jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah: dle 
přílohy žádosti; programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 
1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 – Radio Wave, ČRo Rádio 
Česko, ČRo 6, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, Regionální stanice ČRo; televizní – české: 
ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, Prima televize, NOVA, Cinemax, Cinemax 2, Film+, Film 



Box, Film Box Extra, CS Film, Nonstop kino HD, Nova Cinema, Galaxie sport, HBO, 
HBO 2, HBO Comedy, Minimax, Ó (óčko), Spektrum 
-  registrovala společnost COPROSYS a. s. jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů: 
územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území: Harrachov, Jablonec nad Nisou, 
Železný Brod, Semily, Vysoké nad Jizerou, Turnov, Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice, 
Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Livzalac, Český Dub, Chrastava I, Chrastava II, Stráž 
pod Ralskem, Mimoň, Aš, Horní Slavkov, Loket, Rotava, Vřesová, Karlovy Vary, Nová 
Role, Potůčky, Nejdek, Nový Bydžov, Jičín, Broumov, Jaroměř, Náchod, Nové Město 
nad Metují, Dolní Kalná, Horní Kalná, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Vrchlabí, Kladno, Kolín, 
Vlašim, Beroun, Čáslav, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Milovice nad Labem, Nymburk, 
Poděbrady, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Ledeč nad Sázavou, Ždírec nad 
Doubravou, Prachovice, Maleč, Libice nad Doubravou, Seč, Bor u Tachova, Chrudim, 
Hrochův Týnec, Skuteč, Přelouč, Jaroměřice, Králíky, Choceň, Vejprty, Ústí nad Labem, 
Velké Březno, Malé Březno nad Labem, Zubrnice, Homole u Panny, Malečov, Tašov, 
Petrovice u Chabařovic, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno, Libouchec, Lobkovice, 
Jílové u Děčína, Malšovice, Ratíškovice, Vacenovice u Kyjova, Milovice u Kyjova, 
Skoronice, Mistřín, Vlkoš u Kyjova, Svatobořice, Bzenec, Syrovín, Žeravice u Kyjova, 
Domanín, Těmice u Hodonína, Vracov, Moravský Písek, Český Těšín, Frenštát pod 
Radhoštěm, Fulnek, Hradec nad Moravicí, Říčany, Horoměřice, Kněževes u Prahy, 
Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Radotín, Dolní Měcholupy; programová nabídka 
– registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, 
ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, Regionální stanice ČRo, ČRo D-Dur, ČRo 
Leonardo, ČRo Radio Česko, ČRo 7 – Radio Praha, Frekvence 1, RÁDIO IMPULS; 
televizní – české: Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, FILM 
BOX, Film+, FUN 1, Galaxie sport, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Minimax, FILMBOX 
EXTRA, NOVA, Nova Cinema, O (óčko), Prima televize, PUBLIC TV, RTM, 
SPEKTRUM, Tv NOE; televizní – zahraniční: Animal Planet, Animax, ARD, AXN, BBC 
Prime, BBC World, Cartoon Network, CNN, Deutsche Welle (DW), DISCOVERY 
Channel, Discovery Civilisation, DISCOVERY Science, DISCOVERY Travel & Living, 
DSF, ETV - medicus, EuroNews, EUROSPORT, EUROSPORT 2, Extreme sports 
channel, Hallmark Channel, Jetix, JOJ, MEZZO, MGM Channel Central Europe, 
Moooby TV, MTV Europe, MUSIC BOX, National Geographic Channel, NAUTIK TV, 
Polsat, PRO 7, Ring. TV, RTL, RTL II, SAT. 1, Sport 1, STV1, STV2, TA3, TCM, Travel 
Channel, TV Deko, TV MARKÍZA, TVP 1, TVP 2, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, TVP 
POLONIA, TVP Sport, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, VH 1 Europe, 
VIVA, VOX, ZDF, Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica a programy Blue Hustler, 
HUSTLER TV a Playboy TV s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00 h 
-  registrovala provozovateli GITAL, s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č 231/2001 
Sb. změnu vkladu jediného společníka na 300 000,- Kč 
-  vzala na vědomí oznámení provozovatele GITAL, s. r. o. o navýšení základního 
kapitálu na 300 000,- Kč 
-  registrovala provozovateli CABTEL mont ZLÍN s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého 
českého televizního programu - CS Film  
-  registrovala provozovateli CentroNet, a. s. změny v přihlášce k registraci podle § 29 
odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření územního 
rozsahu vysílání o katastrální území Městská část Praha 13 - Stodůlky a v registraci 1) 
nových převzatých českých televizních programů : Nova Cinema, Cinemax 2, ČT 4 
Sport, HBO Comedy, Meteo TV, Minimax, Tv NOE; 2) nových převzatých zahraničních 
televizních programů: Bebe TV, Jetix, SPORT1, JimJam, MGM Channel, NASN, 
Playboy TV (časový rozsah vysílání 22:00 - 6:00 hod), ADULT Channel (časový rozsah 
vysílání 22:00 - 6:00 hod), ANIMAX (Anime+), AXN Sci-fi (časový rozsah vysílání 17 - 
18 hodin denně), AXN Crime (časový rozsah vysílání 14 - 16 hodin denně), DW-TW, 



ESPN, Extreme sports channel, Film Box, Inter+, Private Spice (časový rozsah vysílání 
22:00 - 6:00 hod), TVP Polonia, Canal 24 horas, Pervyj kanal Vsemirnaja Siet 
-  prodloužila provozovateli CATR, spol. s r. o. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,  
správního řádu, lhůtu k odstranění vad oznámení změny skutečností uváděných v 
přihlášce o registraci 
- souhlasila se Síťovým plánem identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí 
zemského digitálního televizního vysílání dle návrhu ČTÚ 
-  vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2008, č. j. 2 
As 14/2007-237, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti FTV Prima, spol. 
s r. o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. listopadu 2006, č. j. 10 Ca 
166/2006-139 
-  vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
-  vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2008, č. j. 8 Ca 
363/2007-57, kterým byla zamítnuta žaloba FTV Prima spol. s r. o. proti rozhodnutí 
Rady o uložení pokuty 100 000,- Kč za odvysílání pořadu VyVolení dne 12. dubna 2006 
od 20:51 hodin na programu Prima televize 
-  podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2008, č. j. 8 Ca 
360/2007-45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 6. února 2007 o uložení 
pokuty ve výši 100 000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. za porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  kterého se dopustil odvysíláním pořadu Extra 
na programu Prima televize dne 19. srpna 2006, kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu 
-  vzala na vědomí dopis Ministerstva financí ze dne 3. března 2008, kterým se odbor 
Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi vyjadřuje k nezákonnosti v 
provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím internetových sítí  
 

V Praze dne 13. 3. 2008 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv. cz 
274 813 826 
 
 


