
Zápis z 9. zasedání, konaného ve dnech 15. 5. 2007 - 16. 5. 2007 

 
Přítomní radní:  
dne 15. 5. 2007: Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Pospíchal, Rozehnal, Šenkýř, 
Vaculíková, Žák  
dne 16. 5. 2007: Kostrhun, Macková, Matulka, Ondrová, Pospíchal, Rozehnal, Šenkýř, 
Vaculíková, Žák 
 
Omluveni:  dne 15. 5. 2007: Gomba, Kantůrková,Ondrová  
  dne 16. 5. 2007: Gomba, Kantůrková,Novák 

Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 9. zasedání Rady 
-   Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

8-0-0 
2. Zelená apotéka, s.r.o., IČ 26420635/APATYKAřízení o udělení licence k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice ústní jednání dne 15. května 
2007, 13:30 h rozhodnutí o udělení licence 

-   Rada uděluje společnosti Zelená apotéka, s.r.o., IČ 26420635, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: APATYKA; územní rozsah vysílání:Česká republika, Slovenská republika, 
Evropa v dosahu družicového vysílání 

9-0-0 
3. 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 
 
4. Českomoravské rádio, s.r.o. /Rádio Blaník Jižní Morava - rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů vysílání programu ve dnech 18. a 21. března 2007 
-analýza 

-   Rada shledala, že provozovatel Českomoravské rádio, s r.o., odvysílal program 
Rádio Blaník Jižní Morava v kontrolovaných dnech 18. a 21. března 2007 v souladu s 
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 

8-0-0 
5. Evropa 2, spol. s r. o. ./Evropa 2 - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů reklamní spot na společnost Student Agency, vysílaný v březnu 
2007 

-  RRTV zahajuje se společností Student Agency, zadavatelem reklamy "Víkend v 
Evropě za pár korun" vysílané na programu Evropa 2 správní řízení z moci úřední z 
moci pro možné porušení ustanovení § 2 odst.1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 

8-0-0 
6. M+M spol. s r. o./Rádio Agara - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 

-   Rada vydává provozovateli M+M, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu na Fajn Rádio Agara 



8-0-0 
7. Radio Zlín, spol. s r. o./ Radio Zlín - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 
 
8. FAJRONT BS, s.r.o./Radio Hey rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné nedodržení 
licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím č.j. RU/108/05, s 
platností do 17. června 2010 po vyjádření 

-   Rada vydává provozovateli FAJRONT BS, s.r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 7. 
ledna 2007 na programu Radio Hey nezařazoval pořady dle programové skladby. 
Současně Rada 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. 

8-0-0 
9. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-
RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojítodvysíláním 
neoddělené reklamy na "společnost Hamé" dne 20. ledna 2007 v 18.47 hod. na 
programu Český rozhlas 1 - radiožurnál, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona 
došlo a tím odpadl důvod správního řízení. 

7-0-0 
10. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-
RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním 
neoddělené reklamy na "Reportáž z Rallye Dakar.." dne 20. ledna 2007 na programu 
Český rozhlas 1 - Radiožurnál, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a 
tím odpadl důvod správního řízení. 

7-0-0 
11. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-
RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním 
neoddělené reklamy na "Reportáž z Rallye Dakar..." dne 18. ledna 2007 na programu 
Český rozhlas 1 - Radiožurnál, neboť nebylo prokázáno že k porušení zákona došlo a 
tím odpadl důvod správního řízení. 

8-0-0 
12. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize ; Letiště, vysíláno dne 8. listopadu 2006 ve 
20.00 hod. analýza záznamu 
 



13. Česká televize/ČT2; Kosmopolis, resp. reportáž Nic než obec!, vysíláno dne 29. 
listopadu 2006 v 18.30 hod. analýza záznamu 

-   Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Kosmopolis, resp. 
reportáž Nic než obec!, dne 29. listopadu 2006 v 18.30 hod. na programu ČT2 v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 

8-0-0 
14. Česká televize/ČT1; Události, reportáž Microsoft Vista, vysíláno dne 30. ledna 2007 
v 19.00 hod. analýza záznamu 

-   Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp. 
reportáž Microsoft Vista dne 30. ledna 2007 v 19.00 hod. na programu ČT1 v souladu 
se zákonem č. 231/2001 Sb. 

6-3-0 
15. Teleshopping na produkt Velform Smile analýza 

-  Rada rozhodla podnět odložit 
8-0-0 

16. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Internet Expres 
(mutace 4) analýza spotu 

-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem 
reklamy na produkt Internet Expres (mutace 4) vysílaným v době od 1.2. do 26.3.2007 
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. 

9-0-0 
-  Rada předvolává společnost Czech On Line, a.s. ke svědecké výpovědi, ve správním 
řízení zahájeném z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
zadavatelem reklamy na produkt Internet Expres (mutace 4) vysílaným v době od 1.2. 
do 26.3.2007 na programech ČT1, NOVA a Prima televize  

9-0-0 
17. Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního 
vysílání - podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 

Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního 
vysílání 

 
18. Simply you a. s. zadavatel reklamy - správní řízení vedené pro možné porušení 
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném 
do 25. ledna 2006 ArginMax doplněné vyjádření 

-   Rada nařizuje se společností Simply you a. s.,ústní jednání ve věci její žádosti 
týkající se doplňku stravy ArginMax 

4-3-2 
19. MÉDEA a. s. zpracovatel reklamy - správní řízení vedené pro možné porušení 
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném 
do 25. ledna 2006 - Preventan po vyjádření 

-   Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s.,správní řízení sp. zn. 
2007/200/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy 
přípravek Preventan Akut (mutace 1) na programech Prima televize (leden až březen 
2006) a ČT 1 (prosinec 2005), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 

8-0-1 



-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 
2007/201/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy 
přípravek Preventan Akut (mutace 2) na programech Prima televize a ČT 1 (leden 
2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 

8-0-1 
-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 
2007/202/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy 
přípravek Preventan QUATTRO (mutace 1) na programech Prima televize a ČT 1 (září, 
říjen 2005, leden a březen 2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 

7-0-1 
-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 
2007/203/had/MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy 
přípravek Preventan QUATTRO Akut Junior (mutace 3) na programech Prima televize a 
ČT 1 (leden až březen 2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 

8-0-1 
-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX 
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění 
do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan Akut 
(mutace 1) na programech Prima televize (leden až březen 2006) a ČT 1 (prosinec 
2005) 

8-0-1 
-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX 
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění 
do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan Akut 
(mutace 2) na programech Prima televize a ČT 1 (leden 2006) 

8-0-1 
-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX 
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve 
znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan 
QUATTRO (mutace 1) na programech Prima televize a ČT 1 (září, říjen 2005, leden a 
březen 2006) 

8-0-1 
-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX 
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve 
znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan 
QUATTRO Akut Junior (mutace 3) na programech Prima televize a ČT 1 (leden až 
březen 2006) 

8-0-1 
20. RTA Ostrava s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

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

9-0-0 



21. RTA Zlín s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

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

9-0-0 
22. FATEM - TV, a. s.. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

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

8-0-0 
23. Josef Švanda - správní řízení sp. zn. 2007/90/dzu/ŠVJ pro možné neplnění 
licenčních podmínek - nedodržení územního rozsahu vysílání na programu TV Studio 
v období od 18. do 28. května 2006po vyjádření účastníka řízeni 

-   Rada vydává provozovateli Josefu Švandovi upozornění na neplnění licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, že v období 18. 28. května 2006 nevysílal program 
TV Studio v lokalitě Horní Slavkov.Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. 

9-0-0 
24. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo/140/04/758 pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na minerální vody Aquila ze dne 15.9.2004 v 21:04 hod. na programu ČT1 - po 
soudním řízení 
 
25. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo/119/04/172, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na Zlaté stránky ze dne 12.8.2004 v 22:30 hod. na programu ČT1 - po soudním 
řízení 
 
26. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo145/04/755, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na plynové kotle Buderus ze dne 1.9.2004 v 19:49 hod. na programu ČT1 - po 
soudním řízení 
 
27. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo120/04/220, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na koupelny SIKO ze dne 17.8.2004 v 19:43 hod. na programu ČT1 - po 
soudním řízení 
 
28. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo13/05/884, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na Stopangin ze dne 1.11.2004 ve 6:37 hod. na programu ČT1 - po soudním 
řízení 
 
29. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo105/04/2959, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na kečup OTMA od HAME ze dne 26.7.2004 ve 19:00 hod. na programu ČT1 - 
po soudním řízení 



 
30. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo144/04/759, pro možné porušení 
ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené 
reklamy na obchodní dům IKEA ze dne 4.9.2004 v 13:29 hod. na programu ČT1 - po 
soudním řízení 
 
31. Czech Computer s.r.o., IČ 25655701/DANCE RADIO rozhlasové vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů žádost o udělení licence nařízení ústního jednání 

-   Rada nařizuje se žadatelem Czech Computer s.r.o. ústní jednání dle § 25 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. ve věci žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu DANCE RADIO šířeného prostřednictvím kabelových systémů 

9-0-0 
32. 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 Moravská Třebová 105,1 MHz / 300 W na 
ČTÚ ke koordinaci 

9-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem, řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Moravská Třebová 105,1 MHz / 300 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 
33. RNDr. Pavel Foretník / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
přerušení řízení 

-  Rada přerušuje s provozovatelemRNDr. Pavlem Foretníkem řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Olomouc 96,6 MHz / 200 W alternativně 100,0 MHz / 150W 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 

9-0-0 
34. JUKE BOX, spol. s r.o./ RADIO ČAS FM - rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu 
vysílání odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 

-   Rada vyzývá provozovateleJUKE BOX, 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. 

9-0-0 
-  Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Kroměříž 96,4 MHz/0,15 kW na ČTÚ ke 
koordinaci 

9-0-0 
-  Rada přerušuje s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu 
Kroměříž 96,4 MHz/0,15 kW 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 a z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 
Sb.  

9-0-0 



35. JUKE BOX, spol. s r.o./ RADIO ČAS FM - rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu 
vysílání zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateliJUKE BOX, spol. s r.o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod 98,0 MHz / 0,15 kWz 
důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 

9-0-0 
36. NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
zamítnutí žádosti 

-   Rada neuděluje provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín 98,1 MHz / 0,1 kWz důvodu 
zamítavého stanoviska ČTÚ 

9-0-0 
37. Definitely s.r.o. / Fajn Rádio Hity - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání doplnění 
žádosti 

-  Rada zastavuje s provozovatelemDefinitely s.r.o. řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž-
sladovna 93,1 MHz / 150W, Zlín-Jižní svahy 105,4 MHz / 300W, Valašské Meziříčí-
Strážka 102,9 MHz / 100W a Vsetín-Škývarka 104,7 MHz/150W z důvodu nedodržení 
lhůty pro doplnění žádosti 

9-0-0 
38. TV LYRA s. r. o. regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
žádost o prodloužení doby platnosti licence přerušení řízení 

-   Rada přerušuje s provozovatelem TV LYRA s. r. o. řízení o prodloužení licence č. j. 
Ru/212/97, udělené do 21. října 2009 a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti o 
prodloužení licence, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy podle ustanovení § 64 
odst. 1 písm. a) správního řádu 

9-0-0 
39. FATEM-TV, a.s. regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
žádost o prodloužení doby platnosti licence přerušení řízení 

-   Rada přerušuje s provozovatelem FATEM-TV, a.s., řízení o prodloužení licenceč. 
003/98, udělené rozhodnutím č.j. Ru/215/97 do 21. října 2021 avyzývá ho k odstranění 
nedostatků v žádosti o prodloužení licence, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 

9-0-0 
40. GENUS TV a.s./GENUS TV televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
správní řízení z moci úřední pro možné druhé porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb., - vyjádření účastníka řízení 

-  Rada uděluje provozovateli vysílání GENUS TV a.s., IČ: 48291927, se sídlem v 
Liberci 4, Rumunská 655/9, pokutu 30 000,- Kč za nedodržení povinnosti provozovatele 
vysílání podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. oznámit Radě změnu ostatních 
skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 
Provozovateli vysílání, společnosti GENUS TV a.s., se dále ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 20070119. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 



8-1-0 
41. Město Přibyslav převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání 
předchozí souhlas 
 
42. UPC Česká republika, a.s../Městská část Praha 11 převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů žádost města Městské části 
Praha 11 o vyhrazení kanálu pro bezplatný místní informační systém dle § 54 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. právní rozbor ve věci postavení městských částí hlavního 
města Prahy na vědomí 

-  Rada bere právní rozbor o postavení městských částí hlavního města Prahy na 
vědomí s tím, že Městské části Praha 11 a UPC Česká republika, a.s. bude sděleno, že 
povinnost dle § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. se nevztahuje na městské části hl. 
m. Prahy  

9-0-0 
43. Český rozhlas žádost o vyhrazení kmitočtu BENEŠOV KOZMICE 89,3 MHz/5 kW pro 
provozování regionálního programu ČRo Region, Střední Čechy žádost Českého 
telekomunikačního úřadu o zaslání stanoviska Rady k požadovanému vyhrazení 

-  Rada vydává závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., ve kterém 
nesouhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil Českému rozhlasu kmitočet 
BENEŠOV-KOZMICE 89,3 MHz/5 kW pro provozování regionálního rozhlasového 
programu ČRo Region, Střední Čechy 

9-0-0 
44. rozsudek Městského soudu v Praze informace, podání kasační stížnosti 

-   Rada podává proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2007, č.j. 8 
Ca 169/2006-145, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 

9-0-0 
45. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí 

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

46. Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 kW 
 
47. Udělení licence k provozování vysílání ve standardu DVB-H v lokalitě Praha - 
Strahov, 29. rádiový kanál 

-   Rada rozhodla o udělení licence k provozování vysílání ve standardu DVB-H v 
lokalitě Praha - Strahov, 29. rádiový kanál, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti 
Radio Proglas s.ro. 

9-0-0 
-  Rada rozhodla o udělení licence k provozování vysílání ve standartu DVB-H v lokalitě 
Praha - Strahov, 29 rádiový kanál, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti Stanice 
O, a.s. 

9-0-0 
-  Rada rozhodla o neudělení licence k provozování vysílání ve standartu DVB-H v 
lokalitě Praha - Strahov, 29.rádiový kanál podle ustanovení § 17 odst.4 zákona 
231/2001 Sb společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. 

9-0-0 



48. Frekvence 1, a.s. /Frekvence 1; pořad Sexy život, vysíláno 6. září 2004 v době mezi 
11.00 a 13.00 hod. zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení tomuto k 
dalšímu řízení 

-   Rada bere rozsudek NSS na vědomí. 
9-0-0 

49. CET 21 spol. s r.o. soudní jednání ze dne 26.dubna 2007, ve věci: čj: 6 Ca 365/2006 
žaloba proti rozhodnutí Rpo/174/05, 6 Ca 366/2006 žaloba proti rozhodnutí Rady čj: 
Rpo/179/05, 6 Ca 367/2006 žaloba proti rozhodnutí Rpo/214/05 

-   Rada bere oznámení o soudním jednání na vědomí a vyčká doručení písemního 
vyhotovení rozsudku 

9-0-0 
 
50. Informace o soudních jednáních v době od 23.4. do 11.5.2007 

-  Rada bere na vědomí 
9-0-0 

51. Česká televize – pořad Události – reportáž o poslanci Dimitrovovi vysílaný 
24.10.2006 – pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. – rozsudek MS v Praze 

-  Rada bere rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2007, sp. zn. 8 Ca 
379/2006 na vědomí 

8-0-0 
52. Veřejný ochránce práv – žádost o předložení spisu – ČT2 pořad Infiltrace – Já, 
muslim 

-  Rada bere na vědomí 
9-0-0 

53. Návštěva korejské parlamentní delegace  
 
54. Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna – ano, nebo ne?), vysíláno 
dne 24. dubna 2007 v 16.55 hod. – analýza záznamu 
Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna – ano, nebo ne?), vysíláno dne 

24. dubna 2007 v 16.55 hod. – analýza záznamu 
 
55. ZAK TV, s. r. o. - nedodržení časového rozsahu na programu ZAK v období od 18. 
do 28. května 2006 - správní řízení sp. zn. 2007/93/ZAK pro možné neplnění licenčních 
podmínek - po vyjádření 

-  Rada vydává provozovateli ZAK TV, s. r. o., upozornění na neplnění licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, že na programu ZAK v období 18. - 28. května 2006 
nedodržel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoven v licenčních podmínkách. 
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením $ 79 odst. 5 
správního řádu a $ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1000,- Kč 

9-0-0 
56. Regionální televize DAKR, s. r. o. - nedodržení časového rozsahu vysílání na 
programu DAKR v období od 18. do 28. května 2006 - správní řízení sp. zn. 
2007/86/dzu/REG pro možné neplnění licenčních podmínek - po vyjádření účastníka 
řízení 

-  Rada vydává provozovateli Regionální televize DAKR, s. r. o., upozornení na 
neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na programu DAKR v období 
18. - 28. května 2006 nedodržel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoveno v 



licenčních podmínkách. Současně Rada uklád účastníkovi řízení v souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částka nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč. 

9-0-0 
57. SC do Košic 

-  RRTV schvaluje SC do Košic pro pana místopředsedu Pospíchala 
8-0-0 

58. SC do Zagrebu 
-  RRTV schvaluje SC do Zagrebu pro místopředsedu Pospíchala 

8-0-0 
 
 
Připravili: předseda Žák, místopředsedkyně Macková, místopředseda Pospíchal, 
místopředseda Šenkýř, vedoucí Úřadu Bartoš  
 
Zapsal: Bartoš  
Ověřil: Bartoš  
Předsedající: předseda Žák 
 


	Zápis z 9. zasedání, konaného ve dnech 15. 5. 2007 - 16. 5. 2007 
	Ověřovatel: Bartoš 
	 
	1. Schválení programu 9. zasedání Rady 
	-   Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 
	8-0-0 


	2. Zelená apotéka, s.r.o., IČ 26420635/APATYKAřízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice ústní jednání dne 15. května 2007, 13:30 h rozhodnutí o udělení licence 
	-   Rada uděluje společnosti Zelená apotéka, s.r.o., IČ 26420635, licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: APATYKA; územní rozsah vysílání:Česká republika, Slovenská republika, Evropa v dosahu družicového vysílání 
	9-0-0 


	3. 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 
	 
	4. Českomoravské rádio, s.r.o. /Rádio Blaník Jižní Morava - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů vysílání programu ve dnech 18. a 21. března 2007 -analýza 
	-   Rada shledala, že provozovatel Českomoravské rádio, s r.o., odvysílal program Rádio Blaník Jižní Morava v kontrolovaných dnech 18. a 21. března 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	8-0-0 


	5. Evropa 2, spol. s r. o. ./Evropa 2 - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů reklamní spot na společnost Student Agency, vysílaný v březnu 2007 
	-  RRTV zahajuje se společností Student Agency, zadavatelem reklamy "Víkend v Evropě za pár korun" vysílané na programu Evropa 2 správní řízení z moci úřední z moci pro možné porušení ustanovení § 2 odst.1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 
	8-0-0 


	6. M+M spol. s r. o./Rádio Agara - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 
	-   Rada vydává provozovateli M+M, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na Fajn Rádio Agara 
	8-0-0 


	7. Radio Zlín, spol. s r. o./ Radio Zlín - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek 
	 
	8. FAJRONT BS, s.r.o./Radio Hey rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné nedodržení licenčních podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím č.j. RU/108/05, s platností do 17. června 2010 po vyjádření 
	-   Rada vydává provozovateli FAJRONT BS, s.r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že dne 7. ledna 2007 na programu Radio Hey nezařazoval pořady dle programové skladby. Současně Rada 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. 
	8-0-0 


	9. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojítodvysíláním neoddělené reklamy na "společnost Hamé" dne 20. ledna 2007 v 18.47 hod. na programu Český rozhlas 1 - radiožurnál, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení. 
	7-0-0 


	10. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na "Reportáž z Rallye Dakar.." dne 20. ledna 2007 na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení. 
	7-0-0 


	11. ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL 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 zastavuje s provozovatelem ČESKÝ ROZHLAS/ČESKÝ ROZHLAS 1-RADIOŽURNÁL správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na "Reportáž z Rallye Dakar..." dne 18. ledna 2007 na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál, neboť nebylo prokázáno že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení. 
	8-0-0 


	12. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize ; Letiště, vysíláno dne 8. listopadu 2006 ve 20.00 hod. analýza záznamu 
	 
	13. Česká televize/ČT2; Kosmopolis, resp. reportáž Nic než obec!, vysíláno dne 29. listopadu 2006 v 18.30 hod. analýza záznamu 
	-   Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Kosmopolis, resp. reportáž Nic než obec!, dne 29. listopadu 2006 v 18.30 hod. na programu ČT2 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	8-0-0 


	14. Česká televize/ČT1; Události, reportáž Microsoft Vista, vysíláno dne 30. ledna 2007 v 19.00 hod. analýza záznamu 
	-   Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp. reportáž Microsoft Vista dne 30. ledna 2007 v 19.00 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	6-3-0 


	15. Teleshopping na produkt Velform Smile analýza 
	-  Rada rozhodla podnět odložit 
	8-0-0 


	16. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - reklamní spot na produkt Internet Expres (mutace 4) analýza spotu 
	-  Rada zahajuje se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy na produkt Internet Expres (mutace 4) vysílaným v době od 1.2. do 26.3.2007 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. 
	9-0-0 
	-  Rada předvolává společnost Czech On Line, a.s. ke svědecké výpovědi, ve správním řízení zahájeném z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zadavatelem reklamy na produkt Internet Expres (mutace 4) vysílaným v době od 1.2. do 26.3.2007 na programech ČT1, NOVA a Prima televize  
	9-0-0 



	17. Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního vysílání - podklad pro rozhodnutí o dalším postupu 
	Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního vysílání 

	 
	18. Simply you a. s. zadavatel reklamy - správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006 ArginMax doplněné vyjádření 
	-   Rada nařizuje se společností Simply you a. s.,ústní jednání ve věci její žádosti týkající se doplňku stravy ArginMax 
	4-3-2 


	19. MÉDEA a. s. zpracovatel reklamy - správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006 - Preventan po vyjádření 
	-   Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s.,správní řízení sp. zn. 2007/200/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy přípravek Preventan Akut (mutace 1) na programech Prima televize (leden až březen 2006) a ČT 1 (prosinec 2005), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 
	8-0-1 
	-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 2007/201/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy přípravek Preventan Akut (mutace 2) na programech Prima televize a ČT 1 (leden 2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 
	8-0-1 

	-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 2007/202/had/ MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy přípravek Preventan QUATTRO (mutace 1) na programech Prima televize a ČT 1 (září, říjen 2005, leden a březen 2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 
	7-0-1 

	-  Rada zastavuje se zpracovatelem, společností MÉDEA a. s., správní řízení sp. zn. 2007/203/had/MÉD vedené pro možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění platném do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy přípravek Preventan QUATTRO Akut Junior (mutace 3) na programech Prima televize a ČT 1 (leden až březen 2006), neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení 
	8-0-1 

	-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan Akut (mutace 1) na programech Prima televize (leden až březen 2006) a ČT 1 (prosinec 2005) 
	8-0-1 

	-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan Akut (mutace 2) na programech Prima televize a ČT 1 (leden 2006) 
	8-0-1 

	-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.., správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan QUATTRO (mutace 1) na programech Prima televize a ČT 1 (září, říjen 2005, leden a březen 2006) 
	8-0-1 

	-  Rada zahajuje se zpracovatelem reklamy, společností MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o.., správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění do 25. ledna 2006, spočívající v odvysílání reklamy na přípravek Preventan QUATTRO Akut Junior (mutace 3) na programech Prima televize a ČT 1 (leden až březen 2006) 
	8-0-1 



	20. RTA Ostrava s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA Ostrava s. r. o., správní řízení o změnu licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA Ostrava a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení usnesení 
	9-0-0 


	21. RTA Zlín s. r. o. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RTA Zlín s. r. o., správní řízení o změně licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA Zlín a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení usnesení 
	9-0-0 


	22. FATEM - TV, a. s.. Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem FATEM - TV, a. s., správní řízení o změnu licenčních podmínek, a to změny programového schématu programu RTA Jižní Morava a vyzývá ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 10 dnů od doručení usnesení 
	8-0-0 


	23. Josef Švanda - správní řízení sp. zn. 2007/90/dzu/ŠVJ pro možné neplnění licenčních podmínek - nedodržení územního rozsahu vysílání na programu TV Studio v období od 18. do 28. května 2006po vyjádření účastníka řízeni 
	-   Rada vydává provozovateli Josefu Švandovi upozornění na neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že v období 18. 28. května 2006 nevysílal program TV Studio v lokalitě Horní Slavkov.Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. 
	9-0-0 


	24. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo/140/04/758 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na minerální vody Aquila ze dne 15.9.2004 v 21:04 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	25. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo/119/04/172, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na Zlaté stránky ze dne 12.8.2004 v 22:30 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	26. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo145/04/755, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na plynové kotle Buderus ze dne 1.9.2004 v 19:49 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	27. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo120/04/220, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na koupelny SIKO ze dne 17.8.2004 v 19:43 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	28. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo13/05/884, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na Stopangin ze dne 1.11.2004 ve 6:37 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	29. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo105/04/2959, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na kečup OTMA od HAME ze dne 26.7.2004 ve 19:00 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	30. Česká televize správní řízení vedené ve věci Rpo144/04/759, pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání neoddělené reklamy na obchodní dům IKEA ze dne 4.9.2004 v 13:29 hod. na programu ČT1 - po soudním řízení 
	 
	31. Czech Computer s.r.o., IČ 25655701/DANCE RADIO rozhlasové vysílání prostřednictvím kabelových systémů žádost o udělení licence nařízení ústního jednání 
	-   Rada nařizuje se žadatelem Czech Computer s.r.o. ústní jednání dle § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ve věci žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu DANCE RADIO šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
	9-0-0 


	32. 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 Moravská Třebová 105,1 MHz / 300 W na ČTÚ ke koordinaci 
	9-0-0 
	-  Rada přerušuje s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem, řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Moravská Třebová 105,1 MHz / 300 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 



	33. RNDr. Pavel Foretník / RADIO HANÁ - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přerušení řízení 
	-  Rada přerušuje s provozovatelemRNDr. Pavlem Foretníkem řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Olomouc 96,6 MHz / 200 W alternativně 100,0 MHz / 150W 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 
	9-0-0 


	34. JUKE BOX, spol. s r.o./ RADIO ČAS FM - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení 
	-   Rada vyzývá provozovateleJUKE BOX, 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. 
	9-0-0 
	-  Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Kroměříž 96,4 MHz/0,15 kW na ČTÚ ke koordinaci 
	9-0-0 

	-  Rada přerušuje s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž 96,4 MHz/0,15 kW 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 a z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb.  
	9-0-0 



	35. JUKE BOX, spol. s r.o./ RADIO ČAS FM - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání zamítnutí žádosti 
	-  Rada neuděluje provozovateliJUKE BOX, spol. s r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod 98,0 MHz / 0,15 kWz důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
	9-0-0 


	36. NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL- rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání zamítnutí žádosti 
	-   Rada neuděluje provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín 98,1 MHz / 0,1 kWz důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ 
	9-0-0 


	37. Definitely s.r.o. / Fajn Rádio Hity - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání doplnění žádosti 
	-  Rada zastavuje s provozovatelemDefinitely s.r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž-sladovna 93,1 MHz / 150W, Zlín-Jižní svahy 105,4 MHz / 300W, Valašské Meziříčí-Strážka 102,9 MHz / 100W a Vsetín-Škývarka 104,7 MHz/150W z důvodu nedodržení lhůty pro doplnění žádosti 
	9-0-0 


	38. TV LYRA s. r. o. regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů žádost o prodloužení doby platnosti licence přerušení řízení 
	-   Rada přerušuje s provozovatelem TV LYRA s. r. o. řízení o prodloužení licence č. j. Ru/212/97, udělené do 21. října 2009 a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti o prodloužení licence, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
	9-0-0 


	39. FATEM-TV, a.s. regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů žádost o prodloužení doby platnosti licence přerušení řízení 
	-   Rada přerušuje s provozovatelem FATEM-TV, a.s., řízení o prodloužení licenceč. 003/98, udělené rozhodnutím č.j. Ru/215/97 do 21. října 2021 avyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti o prodloužení licence, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
	9-0-0 


	40. GENUS TV a.s./GENUS TV televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů správní řízení z moci úřední pro možné druhé porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., - vyjádření účastníka řízení 
	-  Rada uděluje provozovateli vysílání GENUS TV a.s., IČ: 48291927, se sídlem v Liberci 4, Rumunská 655/9, pokutu 30 000,- Kč za nedodržení povinnosti provozovatele vysílání podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. oznámit Radě změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Provozovateli vysílání, společnosti GENUS TV a.s., se dále ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20070119. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
	8-1-0 


	41. Město Přibyslav převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání předchozí souhlas 
	 
	42. UPC Česká republika, a.s../Městská část Praha 11 převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů žádost města Městské části Praha 11 o vyhrazení kanálu pro bezplatný místní informační systém dle § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. právní rozbor ve věci postavení městských částí hlavního města Prahy na vědomí 
	-  Rada bere právní rozbor o postavení městských částí hlavního města Prahy na vědomí s tím, že Městské části Praha 11 a UPC Česká republika, a.s. bude sděleno, že povinnost dle § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. se nevztahuje na městské části hl. m. Prahy  
	9-0-0 


	43. Český rozhlas žádost o vyhrazení kmitočtu BENEŠOV KOZMICE 89,3 MHz/5 kW pro provozování regionálního programu ČRo Region, Střední Čechy žádost Českého telekomunikačního úřadu o zaslání stanoviska Rady k požadovanému vyhrazení 
	-  Rada vydává závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., ve kterém nesouhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil Českému rozhlasu kmitočet BENEŠOV-KOZMICE 89,3 MHz/5 kW pro provozování regionálního rozhlasového programu ČRo Region, Střední Čechy 
	9-0-0 


	44. rozsudek Městského soudu v Praze informace, podání kasační stížnosti 
	-   Rada podává proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2007, č.j. 8 Ca 169/2006-145, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
	9-0-0 


	45. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí 
	-   Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 
	9-0-0 


	46. Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/ 0,2 kW 
	 
	47. Udělení licence k provozování vysílání ve standardu DVB-H v lokalitě Praha - Strahov, 29. rádiový kanál 
	-   Rada rozhodla o udělení licence k provozování vysílání ve standardu DVB-H v lokalitě Praha - Strahov, 29. rádiový kanál, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti Radio Proglas s.ro. 
	9-0-0 
	-  Rada rozhodla o udělení licence k provozování vysílání ve standartu DVB-H v lokalitě Praha - Strahov, 29 rádiový kanál, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb. společnosti Stanice O, a.s. 
	9-0-0 

	-  Rada rozhodla o neudělení licence k provozování vysílání ve standartu DVB-H v lokalitě Praha - Strahov, 29.rádiový kanál podle ustanovení § 17 odst.4 zákona 231/2001 Sb společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. 
	9-0-0 



	48. Frekvence 1, a.s. /Frekvence 1; pořad Sexy život, vysíláno 6. září 2004 v době mezi 11.00 a 13.00 hod. zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení tomuto k dalšímu řízení 
	-   Rada bere rozsudek NSS na vědomí. 
	9-0-0 


	49. CET 21 spol. s r.o. soudní jednání ze dne 26.dubna 2007, ve věci: čj: 6 Ca 365/2006 žaloba proti rozhodnutí Rpo/174/05, 6 Ca 366/2006 žaloba proti rozhodnutí Rady čj: Rpo/179/05, 6 Ca 367/2006 žaloba proti rozhodnutí Rpo/214/05 
	-   Rada bere oznámení o soudním jednání na vědomí a vyčká doručení písemního vyhotovení rozsudku 
	9-0-0 


	 
	50. Informace o soudních jednáních v době od 23.4. do 11.5.2007 
	-  Rada bere na vědomí 
	9-0-0 


	51. Česká televize – pořad Události – reportáž o poslanci Dimitrovovi vysílaný 24.10.2006 – pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – rozsudek MS v Praze 
	-  Rada bere rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2007, sp. zn. 8 Ca 379/2006 na vědomí 
	8-0-0 


	52. Veřejný ochránce práv – žádost o předložení spisu – ČT2 pořad Infiltrace – Já, muslim 
	-  Rada bere na vědomí 
	9-0-0 


	53. Návštěva korejské parlamentní delegace  
	 
	54. Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna – ano, nebo ne?), vysíláno dne 24. dubna 2007 v 16.55 hod. – analýza záznamu 
	Česká televize/ČT1; Tykadlo (téma Radarová základna – ano, nebo ne?), vysíláno dne 24. dubna 2007 v 16.55 hod. – analýza záznamu 

	 
	55. ZAK TV, s. r. o. - nedodržení časového rozsahu na programu ZAK v období od 18. do 28. května 2006 - správní řízení sp. zn. 2007/93/ZAK pro možné neplnění licenčních podmínek - po vyjádření 
	-  Rada vydává provozovateli ZAK TV, s. r. o., upozornění na neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na programu ZAK v období 18. - 28. května 2006 nedodržel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoven v licenčních podmínkách. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením $ 79 odst. 5 správního řádu a $ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč 
	9-0-0 


	56. Regionální televize DAKR, s. r. o. - nedodržení časového rozsahu vysílání na programu DAKR v období od 18. do 28. května 2006 - správní řízení sp. zn. 2007/86/dzu/REG pro možné neplnění licenčních podmínek - po vyjádření účastníka řízení 
	-  Rada vydává provozovateli Regionální televize DAKR, s. r. o., upozornení na neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na programu DAKR v období 18. - 28. května 2006 nedodržel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoveno v licenčních podmínkách. Současně Rada uklád účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částka nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč. 
	9-0-0 


	57. SC do Košic 
	-  RRTV schvaluje SC do Košic pro pana místopředsedu Pospíchala 
	8-0-0 


	58. SC do Zagrebu 
	-  RRTV schvaluje SC do Zagrebu pro místopředsedu Pospíchala 
	8-0-0 




