Zápis z 22. zasedání, konaného ve dnech 5. – 6. 12. 2006
Přítomní radní: Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Ondrová,
Pospíchal, Šenkýř, Vaculíková, Žák
Omluveni: Matulka – 5.12. dopoledne
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 22. zasedání Rady
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
11-0-0
2. Karel Soukup, IČ 12870188/Duha řízení o udělení licence k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů ústní jednání dne 5. prosince
2006, 13:30 h rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje žadateli Karlovi Soukupovi IČ 12870188, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: Duha; územní rozsah vysílání: kabelové systémy provozované
Josefem Švandou v katastrálním území Horní Slavkov
9-0-0
3. SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952/FUN ONE STATION řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových
systémů ústní jednání dne 5. prosince 2006, 14:00 h rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti SAT Plus, s.r.o., 26058952, licenci k rozhlasovému vysílání
šířenému prostřednictvím družic a kabelových systémů na 8 let; název (označení)
programu: FUN ONE STATION; územní rozsah vysílání: družice Evropa, kabelové
systémy UPC Česká republika, a.s. v ČR
12-0-0
4. SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952/FUN 2 řízení o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů ústní
jednání dne 5. prosince 2006, 14:30 h rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti SAT Plus, s.r.o., 26058952 licenci k televiznímu vysílání
šířenému prostřednictvím družic a kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu: FUN 2; územní rozsah vysílání: družice Evropa, kabelové systémy UPC
Česká republika, a.s. v ČR
10-1-1
5. Změna licenčních podmínek provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. a provozovatelů
regionálního a místního televizního vysílání na sdílených kmitočtech – podání
vysvětlení v úterý 5. prosince 2006 od 15.00 hod.
- Rada
6. CET 21 spol. s r. o./ NOVA celoplošné televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů žádost o rozšíření licence podání vysvětlení v úterý 5. prosince 2006 od 16.00
hod.
- Rada bere na vědomí, že společnost CET 21 spol. s r. o. je na základě licence
udělené rozhodnutím Rady čj. R-060/93 ze dne 9. února 1993, jejíž platnost byla
rozhodnutím Rady čj. Rp/17/02 ze dne 22. ledna 2002 prodloužena do 30. ledna 2017,
ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb. ve znění zákona
č. 235/2006 Sb. oprávněna provozovat zemské televizní vysílání programu NOVA
analogově i digitálně na celém území České republiky
0-0-0

- Rada bere na vědomí, že oprávnění k provozování celoplošného zemského
digitálního televizního vysílání není analogicky podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. vázáno na konkrétní vysílací síť, provozovatel je však podle ustanovení §
32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. povinen oznamovat Radě, ve které vysílací
síti svůj program digitálně šíří
0-0-0
- Rada bere na vědomí, že dnem účinnosti zákona č. 235/2006 Sb. se rozhodnutí Rady
čj. Rz/216/05 ze dne 21. října 2005 stalo obsolentním
0-0-0
- Rada ukládá Úřadu informovat společnost CET 21 spol. s r. o. o závěru, že
přechodné ustanovení čl. II bod 1. zákona č. 235/2006 Sb. se stalo kvůli nevydání
Technického plánu přechodu nepoužitelným
0-0-0
7. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada vydává provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu
kmitočtu Liberec Vratislavice 107,8 MHz z 24 W na 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
11-0-0
8. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada nařizuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. ústní jednání ve smyslu
§ 49 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání podle § 20 odst. 4 a 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., za účelem zjištění skutečností významných pro
rozhodnutí o žádosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve vazbě na § 6 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
10-1-0
9. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada nařizuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. ústní jednání ve smyslu
§ 49 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o změnu souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání podle § 20 odst. 4 a 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., za účelem zjištění skutečností významných pro
rozhodnutí o žádosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve vazbě na § 6 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
9-1-0
10. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada nařizuje s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. ústní jednání ve smyslu § 49
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o změnu souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání podle § 20 odst. 4 a 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., za účelem zjištění skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb.
11-1-0
11. JUKE BOX spol. s r.o. / Rádio Čas FM rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP

- Rada nařizuje s provozovatelem JUKE BOX spol. s r.o. ústní jednání ve smyslu § 49
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o změnu souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání podle § 20 odst. 4 a 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., za účelem zjištění skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti
podle § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb.
10-1-0
12. V plus P s.r.o. / Rádio Prácheň rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada vydává provozovateli V plus P s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Tábor 92,1 MHz/100 W z teplárna na hotel Palcát podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Prácheň
11-0-0
13. Radiospol s.r.o. / Rádio Dyje rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada vydává provozovateli Radiospol s.r.o. souhlas ke změně souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hodonín 91,4 MHz/500 W z město
na silo podle § 20 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rádio Dyje
11-0-0
14. MAX LOYD, s.r.o. / Info Radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
– změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
- Rada vydává provozovateli MAX LOYD, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha –
Jinonice 102,9 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Info Radio
0-0-0
- Rada vydává provozovateli MAX LOYD, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha –
Zelený Pruh 90,7 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Info Radio
0-0-0
15. Rádio Bohemia, spol. s r.o. / Kiss/Kiss Delta/Kiss jižní Čechy - rozhlasové vysílání
šířené prostřednictvím vysílačů změna technického parametru spočívajícího ve změně
nadmořské výšky odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení
- Rada vydává souhlas k odeslání změny technického parametru licence, a to z výšky
středu antény nad zemí z 93 metrů na 101,5 metru pro kmitočet Pardubice 91,1 MHz / 1
kW na ČTÚ ke koordinaci
11-0-0
- Rada přerušuje s provozovatelem Rádio Bohemia, spol. s r.o. řízení o změně
technického parametru licence spočívajícího ve změně výšky středu antény nad zemí z
93 metrů na 101,5 metru pro kmitočet Pardubice 91,1 MHz / 1 kW z důvodu zahájení
řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je
koordinace kmitočtu na ČTÚ
11-0-0
16. FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. / Hitrádio Vysočina 94.3 FM - rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů odeslání kmitočtu ke
koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení
- Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Velké Meziříčí 97,7 MHz nebo 91,1 MHz a
nebo 94,1 MHz / 100 W na ČTÚ ke koordinaci

11-0-0
- Rada přerušuje s provozovatelem FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. řízení o změně
souboru technických parametrů spočívající v přidělení jednoho kmitočtu do Velkého
Meziříčí, a to 97,7 MHz nebo 91,1 MHz a nebo 94,1 MHz / 100 W z důvodu zahájení
řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je
koordinace kmitočtu na ČTÚ
11-0-0
17. FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. / Hitrádio Vysočina 94.3 FM – rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - doložení dokladů o zápisu schválených změn do
obchodního rejstříku po uplynutí lhůty stanovené zákonem
- Rada vydává provozovateli FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách, které se
zapisují do obchodního rejstříku a ukládá provozovateli FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o.
podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši
1000,-Kč
11-0-0
18. RADIO CRYSTAL s.r.o. / Hitrádio Crystal – rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů - doložení dokladů o zápisu schválených změn do obchodního
rejstříku po uplynutí lhůty stanovené zákonem
- Rada vydává provozovateli RADIO CRYSTAL s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách, které se
zapisují do obchodního rejstříku a ukládá provozovateli RADIO CRYSTAL s.r.o. podle §
6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč
11-0-0
19. M+M spol. s r.o. / Rádio AGARA – rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů - doložení dokladů o zápisu schválených změn do obchodního rejstříku po
uplynutí lhůty stanovené zákonem
- Rada vydává provozovateli M+M spol. s r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách, které se zapisují do
obchodního rejstříku a ukládá provozovateli M+M spol. s r.o. podle § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč
11-0-0
20. TV LYRA s.r.o./LYRA TV regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů oznámení změny v
osobách jednatelů po uplynutí lhůty stanovené zákonem
- Rada vydává provozovateli TV LYRA s r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení lhůty pro
oznámení změny v osobách jednatelů a ukládá provozovateli TV LYRA s r.o. podle § 6
vyhlášky 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
11-0-0
21. HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO, HBO 2, Cinemax, Cinemax 2 televizní
vysílání šířené prostřednictvím družice oznámení změny jednatele po stanovené lhůtě
porušení zákona
- Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. upozornění dle § 59
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., za to,
že ve stanovené lhůtě neoznámil změnu ve složení statutárního orgánu a ukládá
provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o.podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč

11-0-0
22. ANTÉNY 2H+B spol. s r.o. — převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů — změna programové nabídky — předchozí
souhlas; provedená změna společníků - upozornění na porušení zákona
- Rada registruje provozovateli ANTÉNY 2H+B spol. s r.o. dle 29 odst. I písm. c) změnu
programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého zahraničního
televizního programu National Geographic Channel
11-0-0
- Rada registruje provozovateli ANTENY 2H÷B spol. s r.o. dle 29 odst. I písm. a) a b)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu společníků spočívající v převodu obchodního podílu
společníka INVEST TEL, s.r.o. na Květu Nejdlovou
11-0-0
- Rada vydává provozovateli ANTÉNY 2H+B spol. s r.o. upozornění dle 59 odst. I
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení 29 odst. I písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě předem změnu v přihlášce k registraci a
ukládá provozovateli ANTENY 2H+B spol. s r.o. podle 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,- Kč
11-0-0
23. Regionální televize DAKR, s.r.o. – televizní vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů – změny v osobách jednatelů – porušení § 21 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada vydává provozovateli DAKR, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to za nedodržení
lhůty pro oznámení změny v osobě jednatele a ukládá provozovateli Regionální televize
DAKR, s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení
ve výši 1000,- Kč
10-0-0
24. United Teleshop s.r.o. televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových
systémů a pozemních vysílačů - změna člena dozorčí rady - opakované porušení § 21
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada zahajuje s provozovatelem United Teleshop s.r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to za
opakované nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobě člena dozorčí rady
11-0-0
25. JOE Media s. r. o. / Limonádové RadiJO rozhlasové vysílání prostřednictvím
kabelových systémů stížnost na postup Rady ve věci upozornění na porušení zákona
- Rada projednala podání Joe Media s.r.o. a shledala je nepřípustným
12-0-0
26. dada media s. r. o. a ULTRAVOX s. r. o. podněty k zahájení řízení o udělení licence
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
žádost o stanovisko Českého telekomunikačního úřadu
- Rada žádá Český telekomunikační úřad o stanovisko vymezující územní rozsah
rozhlasového vysílání určený souborem technických parametrů pro kmitočet 102,9 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Praha-Malešice, kmitočet 104,3
MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Praha-Zelený pruh a kmitočet
94,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Praha-Michle
11-0-0
27. Quadriga EMEA Limited s.r.o. Czech Republic organizační složka televizní vysílání
šířené prostřednictvím hotelových kabelových systémů změna územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek předchozí souhlas

- Rada vydává provozovateli Quadriga EMEA Limited s.r.o. Czech Republic souhlas ke
změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek dle § 21 odst. 1, písm. c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání (rozšíření
vysílání do kabelových systémů hotelů Mandarin Oriental Prague, Courtyard by Marriott
Prague Flora, Courtyard by Marriot a Courtyard by Marriott Pilsen) a změně licenčních
podmínek (změna programové skladby u stávajících kabelových systémů hotelů Hotel
Barceló, Hotel Hoffmeister, Renaissance Hotel Prague a Prague Marriott Hotel)
10-1-0
28. Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky –
předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. změnu
programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím
rozšíření o televizní programy zahraniční Sport 1, MGM Channel, Spice (23:00 – 04:00
hodin)
10-1-0
29. Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky předchozí
souhlas
- Rada registruje provozovateli Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci
nového převzatého českého televizního programu CS Film
9-0-0
30. Minimax Media s r.o./Minimax televizní vysílání šířené prostřednictvím družice
změna licenčních podmínek předchozí souhlas
- Rada neuděluje souhlas se změnou licenčních podmínek, neboť žádosti nelze dle §
21 odst. 3 věty třetí zákona č. 231/2001 Sb. vyhovět, protože změnou licence nelze
přidělit další program a předmětná změna by vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení
9-0-0
31. HDD s.r.o., IČ 27608883 převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů přerušení řízení a výzva k odstranění vad ve
stanovené lhůtě
- Rada přerušuje s přihlašovatelem HDD s.r.o. dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., řízení o registraci a vyzývá ho dle § 28 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. k
odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
11-0-0
32. ALL STARS AGENCY s. r. o., identifikační číslo 27235751 žádost o licenci
odmítnutí žádosti
- Rada odmítá žádost společnosti ALL STARS AGENCY s. r. o., IČ 27235751,
Moskevská 63/659,101 00 Praha-Vršovice, o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 89,3 MHz o
vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Benešov-Kozmice
11-0-0
33. WEST BUILDING TECHNOLOGIES s.r.o./ TV OK televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů řízení o odnětí licence
- Rada odnímá provozovateli WEST BUILDING TECHNOLOGIES s.r.o. licenci č.j.
Ru/58/03, ze dne 18. února 2003, k provozování televizního vysílání programu TV OK
podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu
kalendářního roku 2006 nevysílal více než celkem 30 dnů

11-0-0
34. GITAL, s.r.o., IČ 27427251 převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím družic přerušení řízení a výzva k odstranění vad ve stanovené lhůtě
- Rada přerušuje s přihlašovatelem GITAL, s.r.o. dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., řízení o registraci a vyzývá ho dle § 28 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. k
odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
11-0-0
35. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání
11-0-0
36. Rádio Venkow, spol. s r.o./Radio Karolína rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů - vysílání programu ve dnech 15. a 17. října 2006
od 0.00 do 24.00 hodin analýza
- Rada shledala, že provozovatel Rádio Venkow, spol. s r.o., odvysílal program Radio
Karolína v kontrolovaných dnech 15. a 17. října 2006 v souladu s licenčními
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
37. City multimedia, spol. s r.o./Rádio Blaník rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů vysílání programu ve dnech 14. a 17. října 2006
od 0:00 do 24.00 hodin analýza
- Rada shledala, že provozovatel City multimedia, spol. s r.o., odvysílal program Rádio
Blaník v kontrolovaných dnech 14. a 17. října 2006 v souladu s licenčními podmínkami
a zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
38. Radio Faktor, s r.o./ Hitrádio Faktor rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů vysílání programu ze dne 14. a 17. října 2006 od 0.00 hodin do
24.00 hodin - analýza
- Rada shledala, že provozovatel Radio Faktor, s.r.o odvysílal program Hitrádia Faktor
v kontrolovaných dnech 14. a 17. října 2006 v souladu s licenčními podmínkami a
zákonem č. 231/2001 Sb.
11-0-0
39. ELDORADIO s.r.o./ELDORADIO rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné nedodržení
licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím č.j. RU/98/01 ze dne
9. května 2001, ve znění pozdějších změn po vyjádření
- Rada vydává provozovateli ELDORADIO s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nedodržel
ve dnech 26. a 30. srpna 2006 na programu ELDORADIO podíl české a česky zpívané
hudby stanovený v licenci a ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního
řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve
výši 1.000,- Kč
11-0-1
40. Foretník Pavel, RNDr./RADIO HANÁ 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 Foretník Pavel, RNDr., 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 od ostatních částí programu dne
29. srpna 2006 v 11:47 hodin na programu RADIO HANÁ a ukládá v souladu s

ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit
paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč
11-0-0
41. Český rozhlas / ČRo 1- Radiožurnál - pořad Ptá se Ester Kočičková, vysílaný v
neděli 20. srpna 2006 od 12.35 hodin analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel Český rozhlas odvysílal pořad Ptá se Ester Kočičková
dne 20. srpna 2006 od 12.35 hodin na programu ČRo1 – Radiožurnál v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
11-0-1
42. Česká televize/ČT1- sponzor počasí Hero - produkt Sunárek (mutace 1) analýza
sponzorského titulku
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že označením sponzorovaného pořadu produktem Sunárek dne 1.září
2006 v 06:07:28 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor
0-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že u sponzorského titulku - produktu Sunárek - dne 1.září 2006 v
06:07:28 hodin na programu ČT1 nebylo uvedeno označení televizního programu (logo)
0-0-0
- 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 sponzorský titulek - produkt Sunárek - dne 1.září 2006 v 06:07:28
hodin na programu ČT1 vykazoval prvky reklamního charakteru
0-0-0
43. Česká televize/ ČT1 ; pořad Reportéři ČT, vysíláno dne 2. října 2006 od 21.35 hod.
analýza reportáže o situaci na VŠUP
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Reportéři ČT,
respektive reportáž o situaci na VŠUP, dne 2. října 2006 od 21.35 hod. na programu
ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
44. Česká televize/ ČT1 ; pořad Otázky Václava Moravce, vysíláno dne 30. července
2006 od 12.00 hod. analýza části pořadu
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Otázky Václava
Moravce, respektive anketu o povolební situaci, dne 30. července 2006 od 12.00 hod.
na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
45. Česká televize/ČT1; CET 21 spol. s.r./NOVA; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize
hlavní večerní zpravodajské pořady vysílané dne 6.září 2006 reportážní příspěvky o
koncertu Madonny v ČR - analýza
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal reportážní příspěvek o
koncertu Madonny v pořadu Události dne 6.září 2006 od 19.15 hod. na programu ČT1 v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
7-4-1
- Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal reportážní příspěvek o
koncertu Madonny v pořadu Televizní noviny dne 6.září 2006 od 19.30 hod. na
programu NOVA v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
7-3-1

- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
pořadu Zpravodajský deník dne 6.září 2006 od 19:00 hodin na programu Prima televize
odvysílal reportážní příspěvek o koncertu Madonny, který mohl být skrytou reklamou
8-2-2
46. Česká televize / ČT2; pořad Mechanický pomeranč, vysíláno dne 28. září 2006 od
22.05 hod. analýza pořadu
Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Mechanický
pomeranč dne 28. září 2006 od 22.05 hod. na programu ČT 2 v souladu se zákonem
č.231/2001 Sb.
8-2-2
47. Česká televize / ČT1; pořad Reportéři ČT, část Exekutoři, vysíláno dne 16. října
2006 od 21.50 hod. analýza pořadu
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal příspěvek o Exekutorech v
rámci pořadu Reportéři ČT dne 16. října 2006 od 21.50 hod. na programu ČT1 v
souladu se zákonem č.231/2001 Sb.
10-1-1
48. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Občanské judo, reportáž Lékař pacientem,
vysíláno 1. října 2006 v 18.50 hod. analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal reportáž Lékař
pacientem v pořadu Občanské judo dne 1. října 2006 od 18.50 hod. na programu Nova
v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
49. CET 21, spol. s.r./NOVA pořad Sportovní noviny vysílaný dne 7.listopadu 2006 od
20:00 hodin - analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v
pořadu Sportovní noviny dne 7.listopadu 2006 od 20:00 hodin na programu NOVA
odvysílal reportážní příspěvek o nových bytech na stadionu, který mohl být skrytou
reklamou
10-1-1
50. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Televizní noviny, anonce na pořad Střepiny,
vysíláno 12. listopadu 2006 v 19.30 hod. analýza záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním anonce na pořad Střepiny v pořadu Televizní noviny dne 12. listopadu
2006 od 19.30 hod. 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
12-0-0
51. Česká televize/ČT 2 teleshoppingový spot TV PRODUCTS CZ s.r.o. šicí stroj
(mutace 384) analýza spotu
- Rada zahajuje se společností TV PRODUCTS CZ s.r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění
zadáním televizní reklamy na šicí stroj
8-0-0
52. CET 21, spol. s r.o./TV Nova reklamní spot Česká pojišťovna, a.s. produkt povinné
ručení analýza spotu

- Rada zahajuje s Českou pojišťovnou, a.s. správní řízení pro možné porušení ust. § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění zadáním televizní reklamy na
vlastní služby spojené s likvidací pojistných událostí
11-0-1
53. Různí provozovatelé aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní
vysílání podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
54. HERBACOS BOFARMA, s.r.o. správní řízení o možném porušení zákona zadáním
televizní reklamy na humánní léčivý přípravek Veral neo emulgel po vyjádření
účastníka řízení
- Rada zastavuje se společností HERBACOS BOFARMA, s.r.o. správní řízení pro
možné porušení ust. § 5a odst. 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním televizní
reklamy na humánní léčivy přípravek Veral neo emulgel, neboť v daném případě
nedošlo k porušení zákona
8-3-1
55. TYLINGER, s.r.o. - správní řízení ve věci možného porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít zadáním reklamy na vlastní služby vysílané
na programu Evropa 2 v únoru 2006 po vyjádření účastníka řízení
- Rada ukládá společnosti TYLINGER, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění zadáním rozhlasové
reklamy na vlastní služby vysílané na programu Evropa 2 v únoru 2006
12-0-0
56. Česká televize vyjádření ve správním řízení z moci úřední sp. zn. 2006/881/kov/ČTV
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy porušení
povinnosti provozovatelů vysílání nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Tohoto porušení se mohl provozovatel Česká televize dopustit tím, že ve
dnech 3.-31.srpna 2006 na programu ČT1 v době mezi 6.00 a 22.00 hodinou odvysílal
pořad reklamní spot na přípravek ArginMax.
- Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. povinnosti
provozovatelů vysílání nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hod. pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, kterého
se mohl dopustit tím, že ve dnech 3. -31. srpna 2006 na programu ČT1 v době mezi
6.00 a 22.00 hodinou odvysílal reklamní spot na přípravek ArginMax, neboť odpadl
důvod řízení
8-2-1
57. FTV Prima, spol. s.r.o. vyjádření ve správním řízení z moci úřední sp. zn.
2006/882/kov/FTV pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy porušení povinnosti provozovatelů vysílání nezařazovat v době od 6.00 do 22.00
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel FTV Prima se porušení mohl dopustit tím, že ve
dnech 3. - 31.srpna 2006 na programu Prima televize v době mezi 6.00 a 22.00 hodinou
odvysílal stejný reklamní spot na přípravek ArginMax
- Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s.r.o. správní řízení zahájené z
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
povinnosti provozovatelů vysílání nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 hodinou pořady
a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, kterého se mohl dopustit tím, že ve dnech 3.-31.srpna 2006 na programu
Prima televize v době mezi 6.00 a 22.00 hod. odvysílal reklamní spot na přípravek
ArginMax, neboť odpadl důvod řízení
8-2-1

58. Česká televize vyjádření ve správních řízeních z moci úřední sp. zn.
2006/845/kov/ČTV a 2006/846/kov/ČTV pro možné porušení § 31, odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb. povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace, kterého se mohl
provozovatel vysílání dopustit tím, že dne 17. února 2006 na programu ČT1 od 19.15
hod. v pořadu Události odvysílal reportáž Větrovec hledal pomoc u poradců Klause a
ve 22.30 hod. v pořadu Události, komentáře odvysílal shodnou předmětnou reportáž
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 250 000,- Kč za porušení §
31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. povinnost poskytovat objektivní a vyvážené
informace, kterého se dopustil tím, že dne 17. února 2006 na programu ČT 1 od 19.15
hod. v pořadu Události odvysílal reportáž Větrovec hledal pomoc u poradců Klause a
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. (slovy jeden tisíc korun)
9-2-1
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 250 000,- Kč za porušení §
31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost poskytovat objektivní a vyvážené
informace, kterého se dopustil tím, že dne 17. února 2006 na programu ČT 1 od 22.30
hod. v pořadu Události odvysílal reportáž „Větrovec hledal pomoc u poradců Klause “ a
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
9-2-1
59. Povinnosti podnikatelů zajišťujících EPG
- Rada schvaluje povinnosti podnikatelů zajišťujících EPG
12-0-0
60. Česká televize – Rozsudek Městského soudu v Praze, kterým se zamítá žaloba
České televize proti rozhodnutí Rady č.j.2006/145/jfu/ČTV, kterým se ukládá České
televizi pokuta 100 000,- Kč za odvysílání neobjektivní informace o zprávě
ombudsmana o Technoparty dne 31.1.2006 v pořadu Události, komentáře.(porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze, kterým se zamítá žaloba
České televize proti rozhodnutí Rady č.j.2006/145/jfu/ČTV, kterým byla uložena České
televizi pokuta 100 000,- Kč za odvysílání neobjektivní informace o zprávě
ombudsmana o Technoparty dne 31.1.2006 v pořadu Události, komentáře
12-0-0
61. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336 převzaté televizní vysílání šířené
prostřednictvím systému UMTS informace o rozsudku Městského soudu v Praze
- Rada bere na vědomí důvody, které vedly Městský soud v Praze k zamítnutí žaloby
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (právního nástupce společnosti Eurotel
Praha, spol. s r. o.) proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty za vysílání bez oprávnění
12-0-0
62. Zpráva ze SC na Ukrajinu
- Rada bere na vědomí zprávu ze SC na Ukrajinu
12-0-0
63. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci rozhlasového a televizního
vysílání
- Rada bere informaci o rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva ve věci
rozhlasového a televizního vysílání na vědomí
11-0-0
64. Postup novelizace Evropské směrnice o televizi bez hranic - informace

- Rada bere informaci o postupu novelizace Evropské směrnice o televizi bez hranic na
vědomí
11-0-0
65. Pozvánka na 6. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 17. ledna 2007 od 9:00 hodin
- Rada bere na vědomí
66. Návrh témat pro 25. zasedání EPRA v Praze
- Rada vybrala témata: Nezávislost regulačních orgánů: přehled systémů v jednotlivých
zemích a debata nad problémem skutečné nezávislosti; Budoucnost DTT; Hranice mezi
reklamou a programem; Dozor nad dodržováním evropských programových kvót a
možné úlevy
12-0-0
67. Smlouva o bezúplatném převodu příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem
státu, plná moc
- Rada projednala
68. Světové fórum IPTV 2007 - výstava + 3 konference - 5. - 7. března 2007, Londýn
- Rada se nezúčastní
69. Pozvánka pro předsedu – konference Switchover Strategies 2007 – 13. – 14. března
2007, Brusel
- Rada schvaluje SC do Štrasburku pro předsedu a místopředsedy na koordinační
schůzku se sekretariátem EPRA
12-0-0
70. Plán činnosti Rady pro období leden – září 2007
- Rada schvaluje Plán činnosti RRTV pro období leden - září 2007
12-0-0
71. CALL TV s.r.o., IČ 26853264 – převzaté televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice – přerušení řízení a výzva k odstranění vad ve stanovené lhůtě
- Rada přerušuje s přihlašovatelem CALL TV s.r.o. dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., řízení o registraci a vyzývá ho dle § 28 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. k
odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
11-0-0
72. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s nařízením EP a Rady o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele (včetně zákona č. 231/2001 Sb.)
- Rada souhlasí a současně žádá Ministerstvo kultury ČR o vyhodnocení organizačních
a ekonomických dopadů této nové kompetence na činnost Rady
10-0-0
Připravili: místopředsedkyně Macková, místopředseda Pospíchal, místopředseda Šenkýř,
vedoucí Úřadu Bartoš
Zapsal: Bartoš
Ověřil: Bartoš
Předsedající: předseda Žák

