
Zápis z 10. zasedání, konaného dne 29. 5. 2007 

Přítomní radní:  
Gomba, Kantůrková Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Pospíchal, Rozehnal, Šenkýř, 
Vaculíková, Žák 
 
Omluveni:  Ondrová  
 

Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 10. zasedání Rady 
-   Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

8-0-0 
 

2. Czech Computer s.r.o./DANCE RADIO, IČ 25655701 rozhlasové vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů žádost o udělení licence ústní jednání dne 26. 
září 2006, 13.30 h rozhodnutí o udělení licence 

-   Rada uděluje společnosti Czech Computer s.r.o., IČ 25655701, licenci 
k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů na 8 let; název 
(označení) programu: DANCE RADIO;územní rozsah vysílání (katastrální území): 
Česká republika 

10-0-0 
 

3. Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 kW 

-   Rada rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 
kW podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti Broadcast Media, s.r.o. 

9-2-0 
 

4. Television for Europe s.r.o.., IČ 264 14 805 žádost o udělení licence k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (program TFE) rozhodnutí o 
udělení licence 

-   Rada uděluje společnosti Television for Europe s.r.o., IČ264 14 805, licenci 
k provozování televizního vysílání programu TFE šířeného prostřednictvím družic 

10-1-0 
 

5. Foretník, Pavel, RNDr. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání odeslání 
kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 

-   Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Kroměříž 96,6 MHz / 100 W alternativně 
88,4 MHz/ 100 W na ČTÚ ke koordinaci 

10-0-0 



-  Rada přerušuje s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem, řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Kroměříž 96,6 MHz / 100 W alternativně 88,4 MHz/ 100 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ  

10-0-0 
 

6. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů změna parametrů vysílače Karlovy Vary - Rybáře odeslání změny parametrů 
kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 

-   Rada vydává souhlas k odeslání změny parametrů kmitočtu Karlovy Vary 89,5 MHz 
/ 100 W na ČTÚ ke koordinaci 

10-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem Frekvence 1, a.s. řízení o změně parametrů 
kmitočtu Karlovy Vary 89,5 MHz / 100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce 
podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ  

9-0-0 
 

7. RADIO FMPlus Plzeň s.r.o. / Hitrádio FM Plus - rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů změna zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu; 
změna ve složení statutárního orgánu oznámení 

-   Rada vydává provozovateli RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu Rady. Rada 
ukládá provozovateli RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč 

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí změnu dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívají ve 
změně v osobách jednatelů společnosti, a to jmenování nového jednatele Ing. Pavla 
Kopeckého 

10-0-0 
 

8. B.H. Centrum a.s. televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 
(hotelová PAY TV video on demand) ukončení televizního vysílání zánik platnosti 
licence; dotaz B.H. Centrum a.s. ve věci působnosti zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu 
k placenému videu na individuální žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli B.H. Centrum a.s. zanikla ke dni 1. května 
2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/64/03 k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím hotelových kabelových systémů  

10-0-0 
 
9. Radio Proglas s.r.o. regionální vysílání ve standardu DVB-H 29. rádiový kanál ze 
stanoviště Praha - Strahov žádost o předchozí souhlas se změnou licenčních 
podmínek 

-  Rada žádá Český telekomunikační úřad o stanovisko k žádosti Radio Proglas s.r.o. 
o prodloužení doby platnosti licence k vysílání ve standardu DVB-H pro územní 
rozsah vysílání dle přílohy do 31. května 2017 a přerušuje řízení podle ustanovení 
§ 64 odst. 1 písm. c) správního řádu 



9-1-1 
 

10. Stanice O, a.s. regionální vysílání ve standardu DVB-H 29. rádiový kanál ze 
stanoviště Praha - Strahov žádost o předchozí souhlas se změnou licenčních 
podmínek 

-  Rada žádá Český telekomunikační úřad o stanovisko k žádosti Stanice O, a..s. o 
prodloužení doby platnosti licence k vysílání ve standardu DVB-H pro územní rozsah 
vysílání dle přílohy do 31. května 2018 a přerušuje řízení podle ustanovení § 64 odst. 
1 písm. c) správního řádu 

9-1-1 
 

11. United Teleshop s.r.o./TOP TV televizní vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů žádost o změnu licenčních podmínek (prodloužení platnosti licence) 
přerušení řízení 

-   Rada žádá Český telekomunikační úřad o sdělení, zda nedošlo ke změně plánu 
využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání z důvodu 
plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by zcela nebo 
zčásti znemožnila televizní vysílání společnosti United Teleshop s.r.o. v období od 
1. srpna 2007 na dobu do 31. prosince 2012 a přerušuje řízení podle ustanovení § 64 
odst. 1 písm. c) správního řádu 

9-1-1 
 

12. COMTES CZ spol. s r.o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky a územního 
rozsahu vysílání - předchozí souhlas; změny registrace na vědomí 

-  Rada registruje provozovateli COMTES CZ spol. s.r.o. změnu programové nabídky 
a územního rozsahu vysílání dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v rozšíření programové nabídky o nové převzaté televizní programy: 
televizní české: 24.cz, Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT4 Sport, ČT24, FILM BOX, 
Film+, Minimax, NONSTOP KINO, PUBLIC TV, TOP TV, TV NOE, televizní 
zahraniční: AXN, ETV – medikus, Extreme sports channel, Jetix, JOJ, MGM Channel 
Central Europe, Moooby TV, MUSIC BOX, NAUTIK TV, Sport 1, STV 1, STV 2, Travel 
Channel, TV Deko, TV MARKÍZA, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, Zone 
Club, Zone Reality, Zone Romantica a program PlayBoy TV (s časovým rozsahem 
22:00-06:00 h) a rozšíření územního rozsahu vysílání o kabelové systémy v 
katastrálním území Český Těšín 

9-1-0 
-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele COMTES CZ spol. s r.o. o změně 
technického zabezpečení vysílání  

9-1-0 
 

13. HB TV spol. s r.o.. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím 
kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu převzatého 
vysílání předchozí souhlas; změny na vědomí 

-  Rada registruje provozovateli HB TV spol. s r.o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých zahraničních rozhlasových a televizních programů: televizní české: 24.cz, 
Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT4 Sport, ČT24, FILM BOX, Film+, HBO 2, 
NONSTOP KINO, NOSTALGIE, O (Óčko), TOP TV, TV NOE, TV PORT; televizní 



zahraniční: Anime+, AXN, BBC Prime, BBC World, Boomerang, EUROSPORT 2, 
Extreme sports channel, Fashion TV, Jetix, JOJ, MCM POP, MCM TOP, MGM 
Channel Central Europe, Moooby TV, MTV2, MTV Base, MTV Hits, MUSIC BOX, 
NASN (North Američan Sports Network), NAUTIK TV, ORF 1, ORF 2, TV Deko, TV 
MARKÍZA, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, VH 1 Classic, Zone Club, 
Zone Reality, Zone Romantica a programy Blue Hustler, HUSTLER TV a XXX 
XTREME (s časovým rozsahem 22:00 – 06:00 h); rozhlasové české: ČRo 4 – Radio 
Wave, ČRo 6, ČRo 7 – Radio Praha, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, 
Český rozhlas Region, BBC, RADIO PROGLAS; rozhlasové zahraniční: SRo 1 
Slovensko, SRo 2 Regina, SRo Devín, SRo 4 Rádio_FM, radio OKEY, VIVA, FUN 
RADIO, Rádio Lumen, Rádio HEY, a územního rozsahu vysílání spočívající v 
rozšíření o kabelové systémy v katastrálním území Světlá nad Sázavou 

9-1-0 
-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele HB TV spol. s r.o. o změně 
technického zabezpečení vysílání (zahájení digitálního vysílání v systému DVB-C) 

10-0-0 
 
14. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky předchozí souhlas 

-   Rada registruje provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 
písm. c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o nový převzatý televizní program zahraniční: Jetix Play 

10-0-0 
 

15. Město Přibyslav převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání 
předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli Město Přibyslav dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých televizních programů českých: 24 cz, Cinemax, Cinamax 2, Cs Film, ČT 4 
Sport, FILM BOX, Minimax, NONSTOP KINO, NOSTALGIE, SPEKTRUM, TV NOE, 
TOP TV, Tvb 1; zahraničních: Zone Romantica, Alt TV, AXN, BBC Prime, BBC World, 
Deutsche Welle, DSF, ESPN Classic, Eurosport 2, Film+, HBO, HBO 2, Jetix, JOJ, 
MGM Channel, Motorismus, MTV 2, MTV Base, MTV Europe, MTV Hits, Music Box, 
National Geographic Channel, ORF 1, ORF 2, PRO 7, STV 1, STV 2, TCM, TV Deko, 
TV Paprika, VH 1, VH 1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, Zone Club, Zone 
Fantasy, Zone Reality, SAT 1, RTL 2; rozhlasových českých: ČRo 4 Wave, ČRo 
Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, HELLAX, HITRÁDIO ORION, KISS 
MORAVA, Radio Viva, Radio Valc, RÁDIO PROGLAS, RÁDIO VYSOČINA, RADIO 
BLANÍK, RADIO OK, RADIO HEY Praha, Radio HEY a změnu územního rozsahu 
vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Dobrá, Olešenka, Dlouhá Ves, 
Utín 

10-0-0 
16. J. D. Production, s. r. o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů změna územního rozsahu vysílání a programové 
nabídky předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli J. D. Production, s. r. o., 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 Halenkovice, Jaroslavice u Zlína, 
Komárov u Napajedel, Kudlov, Lhota u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Louky nad Dřevnicí, 
Malenovice u Zlína, Mladcová, Napajedla, Kvítkovice u Otrokovic, Oldřichovice 



u Napajedel, Otrokovice, Pohořelice u Napajedel, Petrov u Hodonína, Prštné, Příluky 
u Zlína, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Velíková, Veselá u Zlína, Vnorovy, 
Zádveřice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava a v registraci nového převzatého 
českého televizního programu : Film+ 

10-0-0 
 
17. KABEL OSTROV, s.r.o. televizní vysílání/TV Ostrov a převzaté rozhlasové a 
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - neoznámená změna 
statutárního orgánu upozornění na porušení zákona 

-  Rada vydává provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. za neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této 
změně došlo; Rada ukládá provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o. podle § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč 

10-0-0 
 

18. MATTES AD, spol. s r.o., IČ 42868602 převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů přihláška k registraci; řízení o uložení 
pokuty za provozování vysílání bez oprávnění zastavení řízení 

-   Rada registruje společnost MATTES AD, spol. s r.o. jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů: 
územní rozsah převzatého vysílání katastrální území: Čeladná, Frýdek, Frýdlant nad 
Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Lískovec u Frýdku-Místku, Místek, Nošovice, 
Pržno, Sviadnov, Havířov-město, Šumbark, Český Těšín, Karviná-město, Frenštát pod 
Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor, Veřovice, Ostrava: Poruba, Poruba-sever, Bystřice 
nad Olší, Jablunkov, Třinec, Valašské Meziříčí-město, Praha: Bohnice, Břevnov, 
Dejvice, Černý Most, Háje, Hloubětín, Holešovice, Hostivař, Chodov, Kamýk, Karlín, 
Kyje, Lhotka, Libuš, Malá Strana, Malešice, Michle, Modřany, Nové Město, Nusle, 
Smíchov, Strašnice, Stodůlky, Veleslavín, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Záběhlice; 
programová nabídka registrované programy: televizní české: Cinemax, Cinemax 2, 
CS Film, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, FILM BOX, Galaxie sport, HBO, HBO 2, 
Minimax, NONSTOP KINO, NOVA, O (óčko), Prima televize, RTA Ostrava, Spektrum, 
MeteoTV; televizní zahraniční: Animal Planet, Anime+, AB Moteurs, AXN, Boomerang, 
Cartoon Network, CCTV9, Discovery Civilisations, Discovery Channel, Discovery 
Travel& Living, Discovery Science, EUROSPORT 2, Fashion TV, Hallmark, Chasse et 
Peche, MCM Pop, MCM Top, MEZZO, MTV Europe, Sport 1, TCM, TV5, TV Deko, TV 
PAPRIKA, VH 1 Europe, Viasat History, Viasat Explorer, programy packetu VOOM 
HD: Equator HD,Gallery HD,Gameplay HD,Rave HD, Rush HD, Treasure HD a Ultra 
HD; Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica, programy Blue Hustler, Hustler TV, 
PlayBoy TV, Adult Channel, XXL a XXX Xtreme (v časovém rozsahu 22:00-06:00 h); 
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, 
Frekvence 1, Rádio Impuls 

9-1-0 
-  Rada zastavuje se společností MATTES AD, spol. s r.o. dle ustanovení § 66 odst. 2 
zákona ´č. 500/2004 Sb. řízení o uložení pokuty za provozování vysílání bez 
oprávnění, neboť odpadl jeho důvod. 

10-0-0 
 

 



19. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí 
-   Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 

10-0-0 
 

20. Výpočet pokrytí obyvatel pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
21. Rádio Student, s.r.o. / Rádio STUDENT- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů vysílaní ve čtvrtek 8. března 2007 a v neděli 11. března 2007 od 
0.00 do 24.00 hodin analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel Rádio Student, s.r.o odvysílal program Rádia 
STUDENT v kontrolovaných dnech 8. a 11. března 2007 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
 

22. Frekvence 1, a.s. - celoplošné rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů 

-  Rada shledala, že provozovatel Frekvence 1, a.s. odvysílal pořad Jan Kraus a 
blondýna, vysílaný dne 12. března 2007 v 7 hod. 10 min. na programu Frekvence 1, v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

8-1-1 
 
23. Radio Zlín, spol. s r. o./ Radio Zlín - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 

-  Rada vydává, provozovateli Radio Zlín, spol. 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 vysílacího schématu 

10-0-0 
 

24. Delta Media Broadcasting, s.r.o. /Rádio Jizera 105,7 FM- rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 

-  Rada vydává provozovateli Delta Media Broadcasting, 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 vysílacího schématu 

10-0-0 
 

25. MEDIA Party spol. s r.o. /Rádio OK -stížnost proti postupu správního orgánu ve 
věci uložení upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání zvukově neoddělené reklamy 
(koupelen Dorint) od ostatních částí programu ve dnech 11. a 14. listopadu 2006 na 
programu Rádio OK 

-  Rada vyrozumí stěžovatele MEDIA Party spol. s r.o., o vyřízení jeho stížnosti (č.j. 
4778). Rada trvá na svém postupu ve správním řízení vedeném z moci úřední za 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (sp. zn. 
2007/4/vav/MED) 

10-0-0 
 



26. Radio Metuje, s.r.o./Rádio Metuje -stížnost proti postupu správního orgánu ve věci 
uložení upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení na porušení § 
48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. ve dnech 15. a 17. října 2006 na programu 
Rádio Metuje 

-  Rada vyrozumí stěžovatele Radio Metuje, s.r.o., o vyřízení jeho stížnosti (č.j. 4919). 
Rada trvá na svém postupu ve správním řízení vedeném z moci úřední za porušení 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. (sp. zn. 2007/241/vav/RME) 

10-0-0 
 

27. CET 21 spol. s r.o./Nova ; Snídaně s Novou, programová upoutávka na seriál 
Kriminálka Las Vegas, vysíláno dne 8. března 2007 v 6.43 hod. analýza záznamu 

-   Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořad Snídaně s 
Novou, resp. programovou upoutávku dne 8. března 2007 v 6.43 hod. na programu 
Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

9-1-0 
 

28. CET 21 spol. s r.o./Nova ; Televizní noviny, reportáž Náboženský útok, vysíláno 
dne 8. února 2007 v 19.30 hod. analýza záznamu 

-   Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořad Televizní 
noviny, resp. reportáž Náboženský útok dne 8. února 2007 v 19.30 hod. na programu 
Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

8-1-1 
 

29. FTV Prima/Prima televize; pořad 1. zprávy, respektive reportáž o nakládání se 
zvířaty v Mexiku, odvysílaný dne 14. dubna 2007 od 19.00 hod. na programu Prima 
televize 

-   Rada shledala, že provozovatel FTV Prima odvysílal pořad 1. zprávy, respektive 
reportáž o nakládání se zvířaty v Mexiku, dne 14. dubna 2007 od 19.00 hod. na 
programu Prima televize v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

9-0-1 
 

30. Česká televize/ ČT1 ;pořad Hřiště 7, respektive skrytá reklama na časopis ČT+, 
odvysílaný dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 

-   Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost nezařazovat do vysílání skrytou 
a podprahovou reklamu a teleshopping, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu 
o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 
hod. na programu ČT1 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost nezařazovat do vysílání reklamy 
a teleshopping určené dětem, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o 
časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 
hod. na programu ČT1 

10-0-0 



-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., které 
zakazuje provozovatelům televizního vysílání přímo pobízet děti a mladistvé, aby 
přemlouvali své rodiče nebo někoho jiného k nákupu nabízeného zboží nebo služeb, 
kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, 
odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které 
ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost zajistit, aby reklamy a 
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově 
oddělené od ostatních částí programu, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o 
časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 
hod. na programu ČT1 

10-0-0 
 
31. Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna ano, nebo ne?), vysíláno 
dne 24. dubna 2007 v 16.55 hod. analýza záznamu 

-   Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 odvysíláním pořadu Tykadlo na téma 
Radarová základna ano, nebo ne? dne 24. dubna 2007 v 19.00 hod. na programu 
ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

9-2-0 
 

32. T-Mobile Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Cestovatel (mutace 1,2,3 ) 
analýza spotu 
 
33. Berentzen Distillers CR, spol. s r.o. - reklamní spot na produkt Fernet Premium 
Citrus (mutace 1) analýza spotu 

-  Rada zahajuje se společností Berentzen Distillers CR, spol. s r.o. jako zadavatelem 
reklamy na produkt Fernet Premium Citrus (mutace 1) vysílaným v době od 6.dubna 
2007 na programech ČT1, NOVA a Prima televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. 

11-0-0 
-  Rada zahajuje se společností FCB Prague s.r.o. jako zpracovatelem reklamy na 
produkt Fernet Premium Citrus (mutace 1) správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb.  

11-0-0 
-  Rada nařizuje v souladu s § 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. ukončení vysílání 
televizní reklamy Berentzen – Fernet Premium Citrus (1 mutace )  

8-1-2 
34. Zpráva o televizním vysílání reklam a teleshoppingu za měsíc březen 2007 

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 27. března 2007 v době od 19.00 hodin do 20.00 hodin na 
programu Prima televize odvysílal 725 s reklamy, čímž překročil povolený hodinový 
limit reklamy o 5 s  

11-0-0 



-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 16. března 2007 v součtu reklamních časů programů ČT1 a ČT2 
odvysílal celkem 904 s reklamy, čímž překročil povolený denní limit reklamy o 40 s  

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora RD Rýmařov (sponzor reklamní znělky, 
mutace 1) vysílané premiérově dne 26.března 2007 ve 21:27:13 hodin na programu 
ČT1 bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora RD Rýmařov (sponzor reklamní znělky, 
mutace 2) vysílané premiérově dne 26.března 2007 ve 21:29:04 hodin na programu 
ČT1 bylo neoddělenou reklamou 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 30) vysílané premiérově dne 10.března 2007 v 09:05:58 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 31) vysílané premiérově dne 10.března 2007 ve 14:45:56 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 32) vysílané premiérově dne 10.března 2007 ve 20:19:53 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 33) vysílané premiérově dne 11.března 2007 v 18:59:45 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 34) vysílané premiérově dne 12.března 2007 ve 22:26:34 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

10-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 



mutace 35) vysílané premiérově dne 15.března 2007 v 18:59:37 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
 

35. Různí provozovatelé aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního 
vysílání podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 
 
 
36. TELEPACE s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli TELEPACE s.r.o, souhlas ke změně licenčních 
podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
charakteristice programové skladby v následujících letech  

11-0-0 
 

37. RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., správní řízení o 
změnu licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA 
VÝCHODNÍ ČECHY a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů 
od doručení usnesení 

11-0-0 
 

38. RTA JIŽNÍ ČECHY, s. r. o.Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., správní řízení o změnu 
licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA JIŽNÍ 
ČECHY a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení 
usnesení 

11-0-0 
 

39. Miroslav Maštalíř MD elektronik správní řízení zahájené z moci úřední promožné 
porušení licenčních podmínek, neboť vysílání programu Regionální televize Posázaví 
ve dnech 24. srpna až 1. září 2006 neodpovídalo vysílacímu schématu provozovatele 
(sp. zn. 2006/959/JAN/MAM) - po vyjádření účastníka řízení 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, Miroslav Maštalíř – MD elektronik, správní řízení 
zahájené pro možné porušení licenčních podmínek, ke kterému mělo dojít 
nedodržením vysílacímu schématu provozovatele ve dnech 24. srpna až 1. září 2006, 
neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele byla porušena, a tím odpadl 
důvod řízení 

11-0-0 
 

40. Stanice O, a.s. správní řízení zahájené ve věci sp. zn. 2007/97/dzu/STO pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost nezařazovat v době od 
6.00 do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých, kterého se mohl provozovatel vysílání dopustit tím, 
že dne 29. října 2006 v čase od 12. 30 hod. na programu O odvysílal pořad Ukaž se! - 
po vyjádření účastníka řízení 



-  Rada vydává provozovateli vysílání, Stanice O, a.s., upozornění na porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Ukaž 
se! dne 29. října 2006 od 12:30 hod. na programu O.Současně Rada ukládá v souladu 
s ustanovením § 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.  

11-0-0 
 

 
41. Rozsudky Městského soudu v Praze: - informace na vědomí 

-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2007, 
č.j. 11 Ca 373/2006-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 14.9.2006 sp.zn. 
2006/228/jfu/CET a věc byla vrácena k dalšímu řízení 

10-0-0 
-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2007, 
č.j. 10 Ca 18/2006-36, kterým byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí 
Rady ze dne 24.10.2006 ve věci sp.zn. 2006/535/dzu/ČTV odvysílání pořadu Pakárna 

11-0-0 
 
42. Žádost Stanice O, a.s. o stanovisko Rady k propagaci Ministerstvem zdravotnictví 
ČR schválené vakcinační akce na humánní léčivý přípravek, jako součást 
sponzorování 
 
 
43. Objektivita a vyváženost informace o výkladu pojmu objektivita Denisem 
McQuailem z knihy Teorie masové komunikace 

-   Rada bere informace na vědomí 
9-1-1 

 
44. Televizní, případně i rozhlasové vysílání / všichni provozovatelé; právní analýza 
JUDr. Filipa Wintera na téma Product placement k informaci pro Radu 
 
 
45. ČTÚ informace o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
rozhlasové služby 

-   Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

11-0-0 
 

46. ČTÚ odpověď na dotaz Rady ve věci technických parametrů provozovatele TV 
LYRA s.r.o./LYRA TV 

-   Rada bere na vědomí odpověď ČTÚ ve věci technických parametrů provozovatele 
TV LYRA s.r.o./LYRA TV 

10-0-1 
 

47. Stanoviska evropských rozhodčích orgánů k čl. 22 odst. 1 Evropské směrnice o 
televizi bez hranic a k pojmu pornografie - informace 



-  Rada bere Rozhodnutí evropských rozhodčích orgánů k čl. 22 odst. 1 Evropské 
směrnice o televizi bez hranic k pojmu pornografie na vědomí 

10-0-1 
 
48.  SC do Barcelony 

-  RRTV schvaluje SC do Barcelony panu Rozehnalovi a Šenkýřovi 
11-0-0 

 
 
 
 
 
Připravili: předseda Žák, místopředsedkyně Macková, místopředseda Pospíchal, 
místopředseda Šenkýř, vedoucí Úřadu Bartoš  
 
Zapsal: Bartoš  
Ověřil: Bartoš  
Předsedající: předseda Žák 


	Zápis z 10. zasedání, konaného dne 29. 5. 2007 
	Ověřovatel: Bartoš 
	 
	1. Schválení programu 10. zasedání Rady 
	-   Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
	8-0-0 
	 



	2. Czech Computer s.r.o./DANCE RADIO, IČ 25655701 rozhlasové vysílání prostřednictvím kabelových systémů žádost o udělení licence ústní jednání dne 26. září 2006, 13.30 h rozhodnutí o udělení licence 
	-   Rada uděluje společnosti Czech Computer s.r.o., IČ 25655701, licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů na 8 let; název (označení) programu: DANCE RADIO;územní rozsah vysílání (katastrální území): Česká republika 
	10-0-0 
	 



	3. Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 kW 
	-   Rada rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 kW podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti Broadcast Media, s.r.o. 
	9-2-0 
	 



	4. Television for Europe s.r.o.., IČ 264 14 805 žádost o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (program TFE) rozhodnutí o udělení licence 
	-   Rada uděluje společnosti Television for Europe s.r.o., IČ264 14 805, licenci k provozování televizního vysílání programu TFE šířeného prostřednictvím družic 
	10-1-0 
	 



	5. Foretník, Pavel, RNDr. / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 
	-   Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Kroměříž 96,6 MHz / 100 W alternativně 88,4 MHz/ 100 W na ČTÚ ke koordinaci 
	10-0-0 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem, řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 96,6 MHz / 100 W alternativně 88,4 MHz/ 100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ  
	10-0-0 
	 



	6. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna parametrů vysílače Karlovy Vary - Rybáře odeslání změny parametrů kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 
	-   Rada vydává souhlas k odeslání změny parametrů kmitočtu Karlovy Vary 89,5 MHz / 100 W na ČTÚ ke koordinaci 
	10-0-0 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem Frekvence 1, a.s. řízení o změně parametrů kmitočtu Karlovy Vary 89,5 MHz / 100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ  
	9-0-0 
	 



	7. RADIO FMPlus Plzeň s.r.o. / Hitrádio FM Plus - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu; změna ve složení statutárního orgánu oznámení 
	-   Rada vydává provozovateli RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu Rady. Rada ukládá provozovateli RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč 
	10-0-0 
	-  Rada bere na vědomí změnu dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívají ve změně v osobách jednatelů společnosti, a to jmenování nového jednatele Ing. Pavla Kopeckého 
	10-0-0 
	 



	8. B.H. Centrum a.s. televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů (hotelová PAY TV video on demand) ukončení televizního vysílání zánik platnosti licence; dotaz B.H. Centrum a.s. ve věci působnosti zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu k placenému videu na individuální žádost 
	-  Rada bere na vědomí, že provozovateli B.H. Centrum a.s. zanikla ke dni 1. května 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/64/03 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím hotelových kabelových systémů  
	10-0-0 


	 
	9. Radio Proglas s.r.o. regionální vysílání ve standardu DVB-H 29. rádiový kanál ze stanoviště Praha - Strahov žádost o předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek 
	-  Rada žádá Český telekomunikační úřad o stanovisko k žádosti Radio Proglas s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence k vysílání ve standardu DVB-H pro územní rozsah vysílání dle přílohy do 31. května 2017 a přerušuje řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu 
	9-1-1 
	 



	10. Stanice O, a.s. regionální vysílání ve standardu DVB-H 29. rádiový kanál ze stanoviště Praha - Strahov žádost o předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek 
	-  Rada žádá Český telekomunikační úřad o stanovisko k žádosti Stanice O, a..s. o prodloužení doby platnosti licence k vysílání ve standardu DVB-H pro územní rozsah vysílání dle přílohy do 31. května 2018 a přerušuje řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu 
	9-1-1 
	 



	11. United Teleshop s.r.o./TOP TV televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů žádost o změnu licenčních podmínek (prodloužení platnosti licence) přerušení řízení 
	-   Rada žádá Český telekomunikační úřad o sdělení, zda nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by zcela nebo zčásti znemožnila televizní vysílání společnosti United Teleshop s.r.o. v období od 1. srpna 2007 na dobu do 31. prosince 2012 a přerušuje řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu 
	9-1-1 
	 



	12. COMTES CZ spol. s r.o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas; změny registrace na vědomí 
	-  Rada registruje provozovateli COMTES CZ spol. s.r.o. změnu programové nabídky a územního rozsahu vysílání dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření programové nabídky o nové převzaté televizní programy: televizní české: 24.cz, Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT4 Sport, ČT24, FILM BOX, Film+, Minimax, NONSTOP KINO, PUBLIC TV, TOP TV, TV NOE, televizní zahraniční: AXN, ETV – medikus, Extreme sports channel, Jetix, JOJ, MGM Channel Central Europe, Moooby TV, MUSIC BOX, NAUTIK TV, Sport 1, STV 1, STV 2, Travel Channel, TV Deko, TV MARKÍZA, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica a program PlayBoy TV (s časovým rozsahem 22:00-06:00 h) a rozšíření územního rozsahu vysílání o kabelové systémy v katastrálním území Český Těšín 
	9-1-0 
	-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele COMTES CZ spol. s r.o. o změně technického zabezpečení vysílání  
	9-1-0 
	 



	13. HB TV spol. s r.o.. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu převzatého vysílání předchozí souhlas; změny na vědomí 
	-  Rada registruje provozovateli HB TV spol. s r.o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých zahraničních rozhlasových a televizních programů: televizní české: 24.cz, Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT4 Sport, ČT24, FILM BOX, Film+, HBO 2, NONSTOP KINO, NOSTALGIE, O (Óčko), TOP TV, TV NOE, TV PORT; televizní zahraniční: Anime+, AXN, BBC Prime, BBC World, Boomerang, EUROSPORT 2, Extreme sports channel, Fashion TV, Jetix, JOJ, MCM POP, MCM TOP, MGM Channel Central Europe, Moooby TV, MTV2, MTV Base, MTV Hits, MUSIC BOX, NASN (North Američan Sports Network), NAUTIK TV, ORF 1, ORF 2, TV Deko, TV MARKÍZA, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History, VH 1 Classic, Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica a programy Blue Hustler, HUSTLER TV a XXX XTREME (s časovým rozsahem 22:00 – 06:00 h); rozhlasové české: ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 6, ČRo 7 – Radio Praha, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, Český rozhlas Region, BBC, RADIO PROGLAS; rozhlasové zahraniční: SRo 1 Slovensko, SRo 2 Regina, SRo Devín, SRo 4 Rádio_FM, radio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Rádio Lumen, Rádio HEY, a územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření o kabelové systémy v katastrálním území Světlá nad Sázavou 
	9-1-0 
	-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele HB TV spol. s r.o. o změně technického zabezpečení vysílání (zahájení digitálního vysílání v systému DVB-C) 
	10-0-0 



	 
	14. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky předchozí souhlas 
	-   Rada registruje provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program zahraniční: Jetix Play 
	10-0-0 
	 



	15. Město Přibyslav převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání předchozí souhlas 
	-  Rada registruje provozovateli Město Přibyslav dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů českých: 24 cz, Cinemax, Cinamax 2, Cs Film, ČT 4 Sport, FILM BOX, Minimax, NONSTOP KINO, NOSTALGIE, SPEKTRUM, TV NOE, TOP TV, Tvb 1; zahraničních: Zone Romantica, Alt TV, AXN, BBC Prime, BBC World, Deutsche Welle, DSF, ESPN Classic, Eurosport 2, Film+, HBO, HBO 2, Jetix, JOJ, MGM Channel, Motorismus, MTV 2, MTV Base, MTV Europe, MTV Hits, Music Box, National Geographic Channel, ORF 1, ORF 2, PRO 7, STV 1, STV 2, TCM, TV Deko, TV Paprika, VH 1, VH 1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, Zone Club, Zone Fantasy, Zone Reality, SAT 1, RTL 2; rozhlasových českých: ČRo 4 Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, HELLAX, HITRÁDIO ORION, KISS MORAVA, Radio Viva, Radio Valc, RÁDIO PROGLAS, RÁDIO VYSOČINA, RADIO BLANÍK, RADIO OK, RADIO HEY Praha, Radio HEY a změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Dobrá, Olešenka, Dlouhá Ves, Utín 
	10-0-0 


	16. J. D. Production, s. r. o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů změna územního rozsahu vysílání a programové nabídky předchozí souhlas 
	-  Rada registruje provozovateli J. D. Production, s. r. o., 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 Halenkovice, Jaroslavice u Zlína, Komárov u Napajedel, Kudlov, Lhota u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Mladcová, Napajedla, Kvítkovice u Otrokovic, Oldřichovice u Napajedel, Otrokovice, Pohořelice u Napajedel, Petrov u Hodonína, Prštné, Příluky u Zlína, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Velíková, Veselá u Zlína, Vnorovy, Zádveřice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava a v registraci nového převzatého českého televizního programu : Film+ 
	10-0-0 


	 
	17. KABEL OSTROV, s.r.o. televizní vysílání/TV Ostrov a převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - neoznámená změna statutárního orgánu upozornění na porušení zákona 
	-  Rada vydává provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo; Rada ukládá provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč 
	10-0-0 
	 



	18. MATTES AD, spol. s r.o., IČ 42868602 převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů přihláška k registraci; řízení o uložení pokuty za provozování vysílání bez oprávnění zastavení řízení 
	-   Rada registruje společnost MATTES AD, spol. s r.o. jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah převzatého vysílání katastrální území: Čeladná, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Lískovec u Frýdku-Místku, Místek, Nošovice, Pržno, Sviadnov, Havířov-město, Šumbark, Český Těšín, Karviná-město, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor, Veřovice, Ostrava: Poruba, Poruba-sever, Bystřice nad Olší, Jablunkov, Třinec, Valašské Meziříčí-město, Praha: Bohnice, Břevnov, Dejvice, Černý Most, Háje, Hloubětín, Holešovice, Hostivař, Chodov, Kamýk, Karlín, Kyje, Lhotka, Libuš, Malá Strana, Malešice, Michle, Modřany, Nové Město, Nusle, Smíchov, Strašnice, Stodůlky, Veleslavín, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Záběhlice; programová nabídka registrované programy: televizní české: Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT4 Sport, FILM BOX, Galaxie sport, HBO, HBO 2, Minimax, NONSTOP KINO, NOVA, O (óčko), Prima televize, RTA Ostrava, Spektrum, MeteoTV; televizní zahraniční: Animal Planet, Anime+, AB Moteurs, AXN, Boomerang, Cartoon Network, CCTV9, Discovery Civilisations, Discovery Channel, Discovery Travel& Living, Discovery Science, EUROSPORT 2, Fashion TV, Hallmark, Chasse et Peche, MCM Pop, MCM Top, MEZZO, MTV Europe, Sport 1, TCM, TV5, TV Deko, TV PAPRIKA, VH 1 Europe, Viasat History, Viasat Explorer, programy packetu VOOM HD: Equator HD,Gallery HD,Gameplay HD,Rave HD, Rush HD, Treasure HD a Ultra HD; Zone Club, Zone Reality, Zone Romantica, programy Blue Hustler, Hustler TV, PlayBoy TV, Adult Channel, XXL a XXX Xtreme (v časovém rozsahu 22:00-06:00 h); 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, Frekvence 1, Rádio Impuls 
	9-1-0 
	-  Rada zastavuje se společností MATTES AD, spol. s r.o. dle ustanovení § 66 odst. 2 zákona ´č. 500/2004 Sb. řízení o uložení pokuty za provozování vysílání bez oprávnění, neboť odpadl jeho důvod. 
	10-0-0 
	 



	 
	19. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí 
	-   Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 
	10-0-0 
	 



	20. Výpočet pokrytí obyvatel pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
	 
	21. Rádio Student, s.r.o. / Rádio STUDENT- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů vysílaní ve čtvrtek 8. března 2007 a v neděli 11. března 2007 od 0.00 do 24.00 hodin analýza 
	-  Rada shledala, že provozovatel Rádio Student, s.r.o odvysílal program Rádia STUDENT v kontrolovaných dnech 8. a 11. března 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	10-0-0 
	 



	22. Frekvence 1, a.s. - celoplošné rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů 
	-  Rada shledala, že provozovatel Frekvence 1, a.s. odvysílal pořad Jan Kraus a blondýna, vysílaný dne 12. března 2007 v 7 hod. 10 min. na programu Frekvence 1, v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	8-1-1 


	 
	23. Radio Zlín, spol. s r. o./ Radio Zlín - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 
	-  Rada vydává, provozovateli Radio Zlín, spol. 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 vysílacího schématu 
	10-0-0 
	 



	24. Delta Media Broadcasting, s.r.o. /Rádio Jizera 105,7 FM- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 
	-  Rada vydává provozovateli Delta Media Broadcasting, 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 vysílacího schématu 
	10-0-0 
	 



	25. MEDIA Party spol. s r.o. /Rádio OK -stížnost proti postupu správního orgánu ve věci uložení upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání zvukově neoddělené reklamy (koupelen Dorint) od ostatních částí programu ve dnech 11. a 14. listopadu 2006 na programu Rádio OK 
	-  Rada vyrozumí stěžovatele MEDIA Party spol. s r.o., o vyřízení jeho stížnosti (č.j. 4778). Rada trvá na svém postupu ve správním řízení vedeném z moci úřední za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (sp. zn. 2007/4/vav/MED) 
	10-0-0 


	 
	26. Radio Metuje, s.r.o./Rádio Metuje -stížnost proti postupu správního orgánu ve věci uložení upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení na porušení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. ve dnech 15. a 17. října 2006 na programu Rádio Metuje 
	-  Rada vyrozumí stěžovatele Radio Metuje, s.r.o., o vyřízení jeho stížnosti (č.j. 4919). Rada trvá na svém postupu ve správním řízení vedeném z moci úřední za porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. (sp. zn. 2007/241/vav/RME) 
	10-0-0 
	 



	27. CET 21 spol. s r.o./Nova ; Snídaně s Novou, programová upoutávka na seriál Kriminálka Las Vegas, vysíláno dne 8. března 2007 v 6.43 hod. analýza záznamu 
	-   Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořad Snídaně s Novou, resp. programovou upoutávku dne 8. března 2007 v 6.43 hod. na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	9-1-0 
	 



	28. CET 21 spol. s r.o./Nova ; Televizní noviny, reportáž Náboženský útok, vysíláno dne 8. února 2007 v 19.30 hod. analýza záznamu 
	-   Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořad Televizní noviny, resp. reportáž Náboženský útok dne 8. února 2007 v 19.30 hod. na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	8-1-1 
	 



	29. FTV Prima/Prima televize; pořad 1. zprávy, respektive reportáž o nakládání se zvířaty v Mexiku, odvysílaný dne 14. dubna 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize 
	-   Rada shledala, že provozovatel FTV Prima odvysílal pořad 1. zprávy, respektive reportáž o nakládání se zvířaty v Mexiku, dne 14. dubna 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	9-0-1 
	 



	30. Česká televize/ ČT1 ;pořad Hřiště 7, respektive skrytá reklama na časopis ČT+, odvysílaný dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 
	-   Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 
	10-0-0 
	-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost nezařazovat do vysílání reklamy a teleshopping určené dětem, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 
	10-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje provozovatelům televizního vysílání přímo pobízet děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo někoho jiného k nákupu nabízeného zboží nebo služeb, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 
	10-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu, kterého se mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18. března 2007 od 7.30 hod. na programu ČT1 
	10-0-0 



	 
	31. Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna ano, nebo ne?), vysíláno dne 24. dubna 2007 v 16.55 hod. analýza záznamu 
	-   Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 odvysíláním pořadu Tykadlo na téma Radarová základna ano, nebo ne? dne 24. dubna 2007 v 19.00 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	9-2-0 
	 



	32. T-Mobile Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Cestovatel (mutace 1,2,3 ) analýza spotu 
	 
	33. Berentzen Distillers CR, spol. s r.o. - reklamní spot na produkt Fernet Premium Citrus (mutace 1) analýza spotu 
	-  Rada zahajuje se společností Berentzen Distillers CR, spol. s r.o. jako zadavatelem reklamy na produkt Fernet Premium Citrus (mutace 1) vysílaným v době od 6.dubna 2007 na programech ČT1, NOVA a Prima televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb. 
	11-0-0 
	-  Rada zahajuje se společností FCB Prague s.r.o. jako zpracovatelem reklamy na produkt Fernet Premium Citrus (mutace 1) správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb.  
	11-0-0 

	-  Rada nařizuje v souladu s § 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. ukončení vysílání televizní reklamy Berentzen – Fernet Premium Citrus (1 mutace )  
	8-1-2 



	34. Zpráva o televizním vysílání reklam a teleshoppingu za měsíc březen 2007 
	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 27. března 2007 v době od 19.00 hodin do 20.00 hodin na programu Prima televize odvysílal 725 s reklamy, čímž překročil povolený hodinový limit reklamy o 5 s  
	11-0-0 
	-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 16. března 2007 v součtu reklamních časů programů ČT1 a ČT2 odvysílal celkem 904 s reklamy, čímž překročil povolený denní limit reklamy o 40 s  
	11-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora RD Rýmařov (sponzor reklamní znělky, mutace 1) vysílané premiérově dne 26.března 2007 ve 21:27:13 hodin na programu ČT1 bylo neoddělenou reklamou 
	11-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora RD Rýmařov (sponzor reklamní znělky, mutace 2) vysílané premiérově dne 26.března 2007 ve 21:29:04 hodin na programu ČT1 bylo neoddělenou reklamou 
	10-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 30) vysílané premiérově dne 10.března 2007 v 09:05:58 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	11-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 31) vysílané premiérově dne 10.března 2007 ve 14:45:56 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	11-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 32) vysílané premiérově dne 10.března 2007 ve 20:19:53 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	11-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 33) vysílané premiérově dne 11.března 2007 v 18:59:45 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	10-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 34) vysílané premiérově dne 12.března 2007 ve 22:26:34 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	10-0-0 

	-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 35) vysílané premiérově dne 15.března 2007 v 18:59:37 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	11-0-0 
	 



	35. Různí provozovatelé aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního vysílání podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 
	 
	 
	36. TELEPACE s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada vydává provozovateli TELEPACE s.r.o, souhlas ke změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v charakteristice programové skladby v následujících letech  
	11-0-0 
	 



	37. RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., správní řízení o změnu licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA VÝCHODNÍ ČECHY a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení usnesení 
	11-0-0 
	 



	38. RTA JIŽNÍ ČECHY, s. r. o.Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., správní řízení o změnu licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA JIŽNÍ ČECHY a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení usnesení 
	11-0-0 
	 



	39. Miroslav Maštalíř MD elektronik správní řízení zahájené z moci úřední promožné porušení licenčních podmínek, neboť vysílání programu Regionální televize Posázaví ve dnech 24. srpna až 1. září 2006 neodpovídalo vysílacímu schématu provozovatele (sp. zn. 2006/959/JAN/MAM) - po vyjádření účastníka řízení 
	-  Rada zastavuje s provozovatelem, Miroslav Maštalíř – MD elektronik, správní řízení zahájené pro možné porušení licenčních podmínek, ke kterému mělo dojít nedodržením vysílacímu schématu provozovatele ve dnech 24. srpna až 1. září 2006, neboť nebylo prokázáno, že by povinnost provozovatele byla porušena, a tím odpadl důvod řízení 
	11-0-0 
	 



	40. Stanice O, a.s. správní řízení zahájené ve věci sp. zn. 2007/97/dzu/STO pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. povinnost nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, kterého se mohl provozovatel vysílání dopustit tím, že dne 29. října 2006 v čase od 12. 30 hod. na programu O odvysílal pořad Ukaž se! - po vyjádření účastníka řízení 
	-  Rada vydává provozovateli vysílání, Stanice O, a.s., upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Ukaž se! dne 29. října 2006 od 12:30 hod. na programu O.Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 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.  
	11-0-0 
	 



	 
	41. Rozsudky Městského soudu v Praze: - informace na vědomí 
	-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2007, č.j. 11 Ca 373/2006-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 14.9.2006 sp.zn. 2006/228/jfu/CET a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
	10-0-0 
	-  Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2007, č.j. 10 Ca 18/2006-36, kterým byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady ze dne 24.10.2006 ve věci sp.zn. 2006/535/dzu/ČTV odvysílání pořadu Pakárna 
	11-0-0 



	 
	42. Žádost Stanice O, a.s. o stanovisko Rady k propagaci Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené vakcinační akce na humánní léčivý přípravek, jako součást sponzorování 
	 
	 
	43. Objektivita a vyváženost informace o výkladu pojmu objektivita Denisem McQuailem z knihy Teorie masové komunikace 
	-   Rada bere informace na vědomí 
	9-1-1 
	 



	44. Televizní, případně i rozhlasové vysílání / všichni provozovatelé; právní analýza JUDr. Filipa Wintera na téma Product placement k informaci pro Radu 
	 
	 
	45. ČTÚ informace o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
	-   Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
	11-0-0 
	 



	46. ČTÚ odpověď na dotaz Rady ve věci technických parametrů provozovatele TV LYRA s.r.o./LYRA TV 
	-   Rada bere na vědomí odpověď ČTÚ ve věci technických parametrů provozovatele TV LYRA s.r.o./LYRA TV 
	10-0-1 
	 



	47. Stanoviska evropských rozhodčích orgánů k čl. 22 odst. 1 Evropské směrnice o televizi bez hranic a k pojmu pornografie - informace 
	-  Rada bere Rozhodnutí evropských rozhodčích orgánů k čl. 22 odst. 1 Evropské směrnice o televizi bez hranic k pojmu pornografie na vědomí 
	10-0-1 


	 
	48.  SC do Barcelony 
	-  RRTV schvaluje SC do Barcelony panu Rozehnalovi a Šenkýřovi 
	11-0-0 




