
Zápis z 15. zasedání, konaného ve dnech 11. 9.  – 12. 9. 2007 

Přítomni: Žák, Macková, Šenkýř, Rozehnal, Matulka, Vaculíková, Novák, Kostrhun, 
Ondrová, Pospíchal, Gomba, Kantůrková 
Omluveni: Pejřil (oba dny), Žák (12.9.) 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 15. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

8-0-0 
2. Rádio Děčín, s.r.o./Radio Děčín - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů - změna licenčních podmínek 
3. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Frýdek - Místek 95,4 MHz / 200 W, sp. 
zn.: 2007/242/FIA 
4. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 
W, sp. zn.: 2007/243/FIA 
5. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W, sp. 
zn.: 2007/244/FIA  
6. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Slavonice 100,8 MHz / 1 kW, sp. zn.: 
2007/245/FIA  
7. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W, sp. 
zn.: 2007/246/FIA  
8. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Uherský Brod 88,5 MHz / 200 W, sp. 
zn.: 2007/247/FIA  
9. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Valašské Meziříčí 95,3 MHz / 158 W, sp. 
zn.: 2007/248/FIA  
10. Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů - Vsetín 96,6 MHz / 200 W, sp. zn.: 
2007/249/FIA  
11. Změna jednacího řádu Rady  
12. RADIO PROGLAS s.r.o. /Radio Proglas – rozhlasové vysílání prostřednictvím 
družice – žádost o prodloužení doby platnosti licence  

-  Rada prodlužuje provozovateli RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, dobu platnosti 
licence udělené rozhodnutím č.j. Ru/148/02 ze dne 11. června 2002 k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím družice o dobu 8 let, tj. do 7. července 2018  

10-0-0 
13. Radio Relax, s.r.o./ Radio Relax - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů – vysílání programu ve dnech 18. a 22. července 2007 - analýza 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Radio Relax, a.s., správní řízení z moci úřední, pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 



tím, že na programu Radio Relax odvysílal ve dne18. července 2007 neoddělenou 
reklamu firmy Libovický 

10-0-1 
14. AZ Media, a.s./Rock Max - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních 
vysílačů – vysílání programu ve dnech 19. a 22. července 2007 – analýza  

-  Rada zahajuje s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že na programu Rock Max zařadil do pořadu Cykloservis ve dnech 19. července 
2007 skrytou reklamu na kavárnu Cofee House ve Zlíně a pension Zámeček Bojkovice 

10-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že na programu Rock Max zařadil do pořadu Cykloservis ve dnech 22. července 
2007 skrytou reklamu na kavárnu Cofee House ve Zlíně a pension Zámeček Bojkovice 

10-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatele. AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro 
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
na programu Rock Max při uvádění Soutěže dne 19. července 2007 neidentifikoval 
sponzora – společnost Opavia 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem AZ Media, a.s., správní řízení z moci úřední, pro 
možné porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
na programu Rock Max při uvádění Soutěže dne 19. července 2007 byly v pořadu 
zvláště zmiňovány výrobky sponzora – oplatky Vlnky  

11-0-0 
15. Frekvence 1, a.s. / Frekvence 1 – rozhlasové vysílání šíření prostřednictvím 
pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek  

-  Rada přerušuje s provozovatelem Frekvence 1, a.s. správní řízení, spočívající ve 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, jejichž podstatou je rozšíření 
zpravodajství a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti 

11-0-0 
16. BROADCAST MEDIA, s.r.o./Radio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysílání 
neoddělené reklamy – po vyjádření 

-  Rada vydává provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., upozornění na porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. května 
2007 v časech 6:33:27, 7:05:50, 7:35:45, 8:04:50, 8:32:39, 9:07:40, 10:09:40, 11:07:30, 
12:04:20, 13:06:35, 14:02:00, 15:08:40, 16:05:10, 17:05:40, 18:03:30 odvysílal na 
programu Radio Beat neoddělenou reklamu na prodejnu Renault. Současně Rada 
ukládá 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 

11-0-0 
17. BROADCAST MEDIA, s.r.o./Radio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysílání 
neoddělené reklamy – po vyjádření  

-  Rada vydává provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., upozornění na porušení § 48 
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. května 
2007 v časech 7:01:47, 8:02:20, 8:51:00, 10:06:20, 11:04:30, 12:01:25, 13:04:00, 



15:01:50, 16:06:30 odvysílal na programu Radio Beat neoddělenou reklamu na 
autobazar Mogan. Současně Rada ukládá 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 

11-0-0 
18. reklamní spot Sportka na produkt Jackpot 1 (mutace 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 
95, 96, 97, 98) – analýza spotu 

-  Rada shledala, že provozovatelé CET 21 spol. s r.o. a FTV Prima, spol. s r.o. 
odvysílali reklamní spot Sportka na produkt Jackpot 1 (mutace 83, 84, 87, 88, 89, 90, 
91, 93, 95, 96, 97, 98) v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.  

10-1-0 
19. T-Mobile Czech Republic a.s. - reklamní spot na produkt Nekonečné převádění 
minut-sms-mms (mutace 1) – analýza spotu T-Mobile Czech Republic a.s. - reklamní 
spot na produkt Nové tarify-minuty-sms-mms (mutace 3,4) – analýza spotu  

-  Rada shledala, že reklamní spoty T-Mobile na produkty Nekonečné převádění minut-
sms-mms (mutace 1) a Nové tarify-minuty-sms-mms (mutace 3,4) nejsou v rozporu se 
zákonem č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
 

20. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Internet ADSL 
(mutace 1) – analýza spotu 

-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem 
reklamy na produkt Internet ADSL (mutace 1), která byla vysílána v době od 3. dubna 
do 15. května 2007 na programech Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  

10-0-0 
21. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Duo mobil (mutace 
1,2,3) – analýza spotu 

-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem 
reklamy na produkt Duo mobil (mutace 1) , která byla vysílána v době od 9. dubna do 
16. dubna 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  

10-0-1 
-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem 
reklamy na produkt Duo mobil (mutace 2) , která byla vysílána v době od 17. dubna do 
22. dubna 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  

9-0-1 
-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem 
reklamy na produkt Duo mobil (mutace 3) , která byla vysílána v době od 20. dubna do 
28. května 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-1 
22. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Na vlastní oči, reportáž Vršovické psycho, 
vysíláno dne 7. března 2007 od 21.15 hodin na programu Nova – analýza pořadu Cet 

-  Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Na vlastní oči, 
respektive reportáž Vršovické psycho, dne 7. března 2007 od 21.15 hodin na programu 
Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 



23. CET 21 spol. s r.o./Nova; Kriminálka Las Vegas, vysíláno dne 17. května 2007 ve 
21:20 hodin – analýza záznamu 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 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 Kriminálka Las Vegas dne 17. května 2007 ve 21:20 hodin na programu Nova 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

7-2-2 
24. CET 21 spol. s r.o./Nova; Ulice, díly 455, vysíláno dne 4. května 2007 v 18:30 hodin 
– analýza záznamu 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 455. 
dílu seriálu Ulice dne 4. května 2007 v úseku 18:30–19:26 hodin na programu Nova se 
mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

10-0-0 
25. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Na vlastní oči, reportáž Vymýtání mýta, vysíláno 
29. listopadu 2006 ve 22.05 hod. – analýza záznamu 

-  Rada zahajuje 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 reportáže 
Vymýtání mýta v rámci pořadu Na vlastní oči, odvysílaného dne 29. listopadu 2006 od 
22.05 hodin na programu Nova, se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 

11-0-0 
26. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize vstup náležející do série VyVolení – Noví 
hrdinové, vysíláno dne 26. srpna 2007 ve 20:43 hodin pořad VyVolení – Noví hrdinové, 
Volba, vysíláno dne 27. srpna 2007 ve 21:10 hodin – analýza záznamů  

-  Rada vzala na vědomí zprávu o analýze vstupu náležejícího do série VyVolení – Noví 
hrdinové, vysíláno dne 26. srpna 2007 ve 20:43 hodin na programu Prima televize 
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 

11-0-0 
27. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize pořad VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 28. srpna 2007 ve 21:10 hodin – analýza záznamů 

-  Rada vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 28. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 

11-0-0 
28. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize pořad VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 29. srpna 2007 ve 21:10 hodin – analýza záznamů 

-  Rada vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 29. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 

10-0-0 
29. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize pořad VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 30. srpna 2007 ve 21:10 hodin – analýza záznamů 

-  Rada vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 30. srpna 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 



11-0-0 
30. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize pořad VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 31. srpna 2007 ve 22:00 hodin – analýza záznamu 

-  Rada vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, 
vysíláno dne 31. srpna 2007 ve 22:00 hodin na programu Prima televize provozovatele 
FTV Prima, spol. s r. o. 

11-0-0 
31. Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního 
vysílání – podklad pro rozhodnutí o dalším postupu  
32. ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
– změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání – přerušení 
řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele ESA-rádio, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 
odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle 
ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Tábor 101,8 MHz / 1 kW z důvodu 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 a z 
důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
33. M+M spol. s r.o. / Rádio AGARA - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna společenské smlouvy – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli M+M spol. 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 
společenské smlouvy  

11-0-0 
34. FAJRONT BS, s.r.o. / Radio Hey - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna společenské smlouvy – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli FAJRONT BS, 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 společenské smlouvy 

11-0-0 
35. MAX LOYD s.r.o. / Info DJ rádio – informace o rozsudku 

-  Rada bere na vědomí informace o rozsudku 9 Ca 107/2007 
11-0-0 

36. MAX LOYD, s.r.o. / Info DJ rádio - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
přidělením kmitočtů Praha-Jinonice 102,9MHz/100W, Praha-Zelený pruh 90,7MHz/100W 
a Praha – Malešice 104,3 MHz/100W 

-  Rada neuděluje provozovateli MAX LOYD, s r.o. souhlas se změnou souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením zkoordinovaných 
kmitočtů Praha-Jinonice 102,9MHz/100W, Praha-Zelený pruh 90,7MHz/100W a Praha 
Malešice 104,3 MHz 

11-0-0 
37. Radiospol s.r.o. / Rádio Dyje – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
– změna souboru technických parametrů – vystavení LTP 



-  Rada konstatuje, že provozovateli Radiospol s.r.o. nastaly právní účinky souhlasu se 
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Kyjov 91,8 MHz/100 W pro program Radio Dyje nastaly dne 28. 
července 2006 v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

8-0-0 
38. Radio ProTon s.r.o. / Kiss Proton – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP 

-  Rada konstatuje, že provozovateli Radio ProTon s.r.o. nastaly právní účinky souhlasu 
se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Domažlice 97,4 MHz/200 W pro program Kiss Proton nastaly dne 30. 
října 2006 v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

8-0-0 
39. LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP 
 
 
40. Český rozhlas / RS ČRo Sever – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP 

-  Rada stanovuje Českému rozhlasu soubor technických parametrů Harrachov 107,9 
MHz/100 W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5, písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., ve znění platném do 30.5.2006 

10-0-0 
41. Rádio Pálava, s.r.o. / Rádio Jih – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele Rádio Pálava, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení 
výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií 
podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem Rádio Pálava, s.r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Břeclav 101,4 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 
3 zák. č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
42. RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. / Kiss Hády – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele RADIO STATION BRNO, spol. s r.o., aby ve lhůtě 30 dnů 
od doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro 
hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v 
přidělení kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti 
podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
43. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rádio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od 
doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro 
hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 



10-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Benešov 96,9 MHz / 200 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 
21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
44. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rádio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od 
doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro 
hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Pardubice – Polabiny 107,8 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v 
žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
45. NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele NONSTOP s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy 
odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle 
ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem NONSTOP s.r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Jihlava 101,1 MHz / 250 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 
zák. č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 
46. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rádio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od 
doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro 
hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Jablonec nad Nisou 94,5 MHz / 100 W z důvodu odstranění nedostatku v 
žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
47. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Rádio Beat – rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – přerušení řízení 

-  Rada vyzývá provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o., aby ve lhůtě 30 dnů od 
doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro 
hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Plzeň – Centrum 97,5 MHz /100 W z důvodu odstranění nedostatku v žádosti 
podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 



48. GENUS TV a.s. / GENUS TV – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
– změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem GENUS TV a.s. ústní jednání ve věci žádosti o 
změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 27. 
srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007  

10-0-0 
49. Regionální televize DAKR, s.r.o. / DAKR – televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na 
sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem Regionální televize DAKR, s.r.o. ústní jednání ve 
věci žádosti o změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 
24. a 28. srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007  

11-0-0 
50. TV LYRA, s.r.o. / TV LYRA, – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
– změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem TV LYRA, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o 
změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007  

11-0-0 
51. TV MORAVA, s.r.o. / TV MORAVA, – televizní vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů – změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem TV MORAVA, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o 
změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007  

11-0-0 
52. TV Vřídlo, s.r.o. / TV Vřídlo, – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
– změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem TV Vřídlo, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o 
změnu licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a doplněných dne 10. září 2007  

10-0-0 
53. ZAK TV, s.r.o. / ZAK TV – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – 
změna licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. 

-  Rada nařizuje s provozovatelem ZAK TV, s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o změnu 
licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, 
spol. s r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a 
doplněných dne 10. září 2007  

10-0-0 
54. FTV Prima spol.s r.o. / Prima televize – televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů – změna licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na 



sdílených kmitočtech s GENUS TV a.s., Regionální televize DAKR, s.r.o., TV LYRA 
s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o. 

 
-  Rada nařizuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. ústní jednání ve věci žádosti 
o změnu licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
provozovateli regionálního televizního vysílání GENUS TV a.s., Regionální televize 
DAKR, s.r.o., TV LYRA s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o. 
podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24., 27. a 28. srpna 2007 a 
doplněných dne 10. září 2007  

11-0-0 
55. KELI spol. s r.o./Infokanál Jiřetín, Infokanál KELI, Infokanál Noviny, Infokanál 
Příšovice, Infokanál Rovensko – televizní vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů – změna výše základního kapitálu, vkladů společníků a společenské smlouvy 
– předchozí souhlas 

-  Rada vydává provozovateli KELI spol. s r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve 
změně základního kapitálu na 2 000 000,- Kč, vkladů společníků na Mgr. Ing. Vlastislav 
Vlček vklad: 20 000,- Kč, Ivo Šuráň vklad 990 000,- Kč a Tomáš Kodělka vklad 990 
000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy 

9-0-0 
56. KELI spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů – změna vkladů společníků – předchozí souhlas, změna 
základního kapitálu a společenské smlouvy – na vědomí 

-  Rada registruje provozovateli KELI spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č 
231/2001 Sb. změnu vkladů společníků na Mgr. Ing. Vlastislav Vlček vklad: 20 000,- Kč, 
Ivo Šuráň vklad 990 000,- Kč a Tomáš Kodělka vklad 990 000,- Kč Rada bere na 
vědomí oznámení provozovatele KELI spol. s r.o. o změně základního kapitálu 
společnosti na 2 000 000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy  

9-0-0 
57. GITAL, s.r.o. – převzaté televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna 
programové nabídky a územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas 

-  Rada registruje provozovateli GITAL, 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: ČT 
1, ČT 2, televizní zahraniční: STV1, STV 2, a rozšíření územního rozsahu vysílání o 
Slovenskou republiku 

9-0-0 
58. Změny oznámené provozovateli vysílání a Krajským soudem v Ústí nad Labem – 
na vědomí  

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání  
9-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení Krajského soudu v Ústí nad Labem  
9-0-0 

59. Veřejný ochránce práv – informace o korespondenci 
-  Rada bere na vědomí informace o korespondenci s kanceláří Veřejného ochránce 
práv 

10-0-0 
60. ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
– informace o zahájení vysílání 



-  Rada bere na vědomí informaci o zahájení vysílání programu Fajn radio na vysílači 
Praha – Michle 94,1 MHz 

9-0-0 
61. Telefónica O2 Services, spol. s r.o. – rozpis zápasů Extraligy ledního hokeje – na 
vědomí 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Telefónica O2 Services, spol. s r.o. 
doručené dne 30. srpna 2007 pod č.j. 7645, které obsahuje rozpis zápasů Extraligy 
ledního hokeje pro sezónu 2007 - 2008 

10-0-0 
62. 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 

10-0-0 
63. Vztah zákona č. 106/99 Sb. o poskytování informací a správního řádu - informace o 
rozsudku NSS  

-  Rada vyhověla žádosti pana Prokopa podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí 
odpovědí na následující otázky: - Bylo rozhodnutí jednomyslné? NE výsledek hlasování 
8-1-1 - Přihlédla Rada při rozhodování k tomu, že je pořad určen pro děti? ANO - 
Předcházela rozhodnutí argumentace? ANO v souladu s Jednacím řádem Rady a 
nevyhověla jeho žádosti o poskytnutí odpovědí na následující otázky: - ČT do pořadu 
přizvala vojenského důstojníka, který argumentoval v prospěch radaru a nedala prostor 
protistraně. Dbala tím v pořadu na zásady objektivity a vyváženosti? - Nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí 
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin? - Přihlédla ČT k reálnému 
postavení skupiny veřejnosti, která argumentuje proti raketové základně (podle 
průzkumů 60 až 70 procent obyvatel). Neměla pozvat do pořadu i zástupce této 
názorově silně zastoupené a institucionalizované protistrany? - Kdo ze členů rady 
hlasoval pro a kdo proti?  

9-0-1 
-  Rada vyhověla žádosti pana Prokopa podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí 
odpovědí na následující otázky: - Bylo rozhodnutí jednomyslné? NE výsledek hlasování 
8-1-1 - Přihlédla Rada při rozhodování k tomu, že je pořad určen pro děti? ANO - 
Předcházela rozhodnutí argumentace? ANO v souladu s Jednacím řádem Rady a 
nevyhověla jeho žádosti o poskytnutí odpovědí na následující otázky: - ČT do pořadu 
přizvala vojenského důstojníka, který argumentoval v prospěch radaru a nedala prostor 
protistraně. Dbala tím v pořadu na zásady objektivity a vyváženosti? - Nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí 
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin? - Přihlédla ČT k reálnému 
postavení skupiny veřejnosti, která argumentuje proti raketové základně (podle 
průzkumů 60 až 70 procent obyvatel). Neměla pozvat do pořadu i zástupce této 
názorově silně zastoupené a institucionalizované protistrany? - Kdo ze členů rady 
hlasoval pro a kdo proti?  

9-0-1 
64. Směrnice německých regulačních orgánů k soutěžím v televizi - informace  
65. Návrh dopisu ministrovi spravedlnosti – podněty k novelizaci legislativy  
66. Pravidla sponzorování v zemích EU – poznámky - informace  
67. Audiovizuální produkce v obchodních domech - společnost STORE MEDIA, s.r.o./ 
In Store radio - rozbor  
68. Výpočet pokrytí obyvatel pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



69. SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952/UPC EXPRESS – televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek – předchozí souhlas 

-  Rada vydává společnosti SAT Plus, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání o kabelové systémy UPC Česká republika, a.s. v 
katastrálních územích dle přílohy, a souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně vysílacího schématu 
programu UPC EXPRESS ve Zlíně 

9-0-0 
70. SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952/FUN 1 – televizní vysílání šířené prostřednictvím 
kabelových systémů a družice – změna územního rozsahu vysílání u kabelových 
systémů – předchozí souhla 

-  Rada vydává společnosti SAT Plus, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání o kabelové systémy UPC Česká republika, a.s. v 
katastrálních územích dle přílohy 

9-0-0 
71. Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – reklama na produkt Volání–sms-
internet-O2TV-Sony Ericsson K5501 (mutace 2), vysílána premiérově 7. srpna 2007 ve 
13:19:17 na programu Prima televize, reprizována opakovaně do 1. září 2007 na 
programech ČT1, Nova a Prima televize 

-  Rada zahajuje se společností, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako zadavatelem 
reklamy na produkt Volání–sms-internet-O2TV-Sony Ericsson K5501 (mutace 2), která 
byla vysílána premiérově 7.srpna 2007 ve 13:19:17 na programu Prima televize a 
reprizována opakovaně do 1. září 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb. 

11-0-0 
Připravili: předseda Žák, místopředseda Pospíchal, místopředseda Šenkýř, 
místopředsedkyně Macková, za úřad Bartoš 
Zapsal: Bartoš 
Ověřil: Bartoš 
Předsedající: předseda Žák 11.9.07, místopředseda Šenkýř 12.9.07 
 


