Zápis z 21. zasedání, konaného dne 19. 11. 2008
Přítomni: Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Rozehnal, Novák, Kantůrková, Kostrhun, Ondrová,
Pospíchal, Macková
Omluveni:, Pejřil, Matulka, Žák
Ověřovatel: Bartoš

1. Věc: Schválení programu 21. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
9-0-0
2. Věc: CET 21 spol. s.r.o. – zemské digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – udělení kompenzační licence – nařízené ústní jednání - 19. listopadu
2008,13:30 hod
3. Věc: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – Ranní show, čtvrtek 25. září 2008 od 06:00
do 09:00 hodin, analýza
- Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. upozornění na porušení zákona č.
231/2001 § 48 odst. 4 písm. a), jelikož nezajistil, aby na programu EVROPA 2, v pořadu
Ranní show Evropy 2 dne 25. září 2008 od 06:00 do 09:00 hodin byla reklama na
cestovní kancelář Blue Style a její produkty zřetelně oddělena od ostatních částí
programu
10-0-0
- Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. upozornění na porušení zákona č.
231/2001 § 32 odst. 1 písm. c), jelikož nezajistil, aby na programu EVROPA 2, v pořadu
Ranní show Evropy 2 dne 25. září 2008 od 06:00 do 09:00 hodin, odvysílaný pořad
nepodněcoval k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo
příslušnosti k určité skupině obyvatelstva
7-0-2
4. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového vysílání –
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
5. Věc: Výklad neurčitého pojmu zákona č. 231/2001 Sb. – programový prvek
6. Věc: Frekvence 1, a.s. - rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 174/2008-37 –
zrušení rozhodnutí Rady
7. Věc: Česká televize/ ČT2 – kontinuální úsek vysílání 3. října 2008 od 15:55–20:00
hodin – analýza obsahu
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.231/2001 Sb., neboť odvysíláním bloku
upoutávek dne 3. října 2008 od 18:58 do 19:00 hodin na programu ČT2 se mohl
dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu
10-0-0
8. Věc: Česká televize / ČT1 a ČT24 – Studio Volby 2008, 18. a 25. října 2008 – analýza

- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořady Studio Volby 2008 ve
dnech 18. a 25. října 2008 na programech ČT1 a ČT24 v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
8-0-0
9. Věc: CET 21 spol. s r.o. / Nova Cinema – pořady vysílané dne 26. srpna 2008 od
12:00 do 24:00 hodin – analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. odvysílal pořady dne 26. srpna
2008 od 12:00 do 24:00 hodin na programu Nova Cinema v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
10-0-0
10. Věc: AZ – MEDIA s.r.o./TV brněnská 1 – kontinuální úsek vysílání od 22. do 28. září
2008 – analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem AZ – MEDIA s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadů bez označení logem v období od 22. do 28. září 2008 se mohl dopustit porušení
povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání
10-0-0
11. Věc: AMOS a.s./KIS – TIK: kontinuální úsek vysílání programů KIS (Hlinsko) a TIK
(Tanvald) v období od 22. do 28. září 2008 – analýza
- Rada vydává provozovateli AMOS a.s. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a),
kterého se dopustil tím, že nezajistil, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u
provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu
10-0-0
12. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně televizního vysílání –
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- 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 (dílu seriálu) Kriminálka New York (5) dne 6. listopadu 2008 v 17:40 hodin na
programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin
do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí
a mladistvých
9-0-1
- 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, neboť odvysíláním pořadu Televizní
noviny, resp. zpravodajského příspěvku Drsná televizní kampaň za bezpečnost na
silnicích dne 8. listopadu 2008 v 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit
porušení povinnosti …
6-1-1
13. Věc: CET 21 spol. s r.o. /Nova – terestricky šířené celoplošné televizní vysílání –
změna licenčních podmínek, resp. programové skladby a vysílacího schématu
- Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci programu Nova, spočívající ve změně programové
skladby a vysílacího schématu v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb.
7-1-0
14. Věc: 3C spol. s r.o. / 3C – neposkytnutí vyžádaného záznamu vysílání z časového
období 22.–28. září 2008

- Rada vydává provozovateli 3C spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznam vysílání programu 3C z časového
období 22.–28. září 2008
9-0-0
15. Věc: CET 21 spol. s r. o. – TV Max – nové rozhodnutí
- Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r. o pokutu ve výši 100 000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 13. - 17. května
2006 v době od 6:00 do 22:00 hodin na programu Nova odvysílal reklamu na časopis
TV Max, která mohla ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
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 1 000,- Kč
10-0-0
16. Věc: CET 21 spol. s r.o. – správní řízení zahájené z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel vysílání
dopustit tím, že dne 24. května 2006 v čase od 22.00 hod. na programu Nova v pořadu
Na vlastní oči odvysílal reportážní příspěvek Soukromé veřejné zájmy - po vyjádření
- Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r. o., správní řízení zahájené z
moci úřední, pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním
reportážního příspěvku Soukromé veřejné zájmy v pořadu Na vlastní oči , dne 24.
května 2006 v čase od 22.00 hodin na programu Nova, neboť porušení zákona nebylo
prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení
7-2-0
17. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Big Brother - 2005 - pokuty zrušené soudy - k novému
rozhodnutí
18. Věc: Česká televize/ ČT1 - pořad Hřiště 7 – neoddělená/skrytá reklama na časopis
ČT+, odvysílaný dne 18. března 2007 od 7:30 hodin na programu ČT1 – nové
rozhodnutí
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 232/2008, ze
dne 23. října 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/584/had/ČTV
10-0-0
- Rada ukládá provozovateli Česká televize dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb. pokutu ve výši 150 000,- Kč (rozpětí 5 000,- až 2 500 000,-) za porušení §
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tohoto porušení se provozovatel se dopustil
odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7, odvysílaného dne 18.
března 2007 od 7:30 hodin na programu ČT1. Současně Rada účastníkovi řízení
v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
9-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, správní řízení vedené z moci
úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
účastník mohl dopustit odvysíláním dialogu o časopisu ČT+ v rámci pořadu Hřiště 7,
odvysílaného dne 18. března 2007 od 7:30 hodin na programu ČT1, neboť nebylo
prokázáno
9-0-0
19. Věc: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/74/04 - Nova/Tři muži v Bretani/2.6.2004 - POKUTA
150 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2008, č.j.
8 As 17/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze rozhodnutí ze dne 14. prosince 2007, č.j. 5 Ca 303/2007. Zrušeným

rozhodnutím Rady byla provozovateli CET 21 spol. s r.o. uložena pokuta ve výši 150
000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Tři muži v Bretani, dne 2.6.2004 v čase od 9:25 hodin na programu Nova.
10-0-0
20. MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s.r.o. – pokuty uložené pro
porušení §5d písm. d) zákona o regulaci reklamy - po rozsudcích NSS
- Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2008,
č.j. 9 As 42/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze rozhodnutí ze dne 15. dubna 2008, č.j. 10 Ca 367/2007
10-0-0
- Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2008,
č.j. 9 As 43/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze rozhodnutí ze dne 15. dubna 2008, č.j. 10 Ca 370/2007
10-0-0
- Rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2008,
č.j. 9 As 47/2008, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze rozhodnutí ze dne 16. dubna 2008, č.j. 5 Ca 364/2007
10-0-0
21. Věc: FTV Prima, spol. s r.o. /Prima televize (VyVolené II.)– zrušení třech rozhodnutí
Rady ve spojeném jednání – rozsudek MS v Praze
- Rada podává kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10.
října 2008, č.j. 7 Ca 144/2008, kterým byla zrušena a vrácena k dalšímu řízení
rozhodnutí Rady ze dne 30.11.2006, sp. zn. 2006/362/kov/FTV, 2006/363/kov/FTV,
2006/364/kov/FTV. Těmito rozhodnutími byly provozovateli FTV Prima, spol. s r.o.
uloženy pokuty ve výši 200 000,- ; 250 000,- a 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadů VyVolení (II.) ve dnech 14.3.2006,
15.3.2006 a 16.3.2006 na programu Prima televize
8-0-0
22. Věc: Sapphire International Media B.V./Hustler TV – informace o písemné reakci
provozovatele na rozhodnutí Rady o zahájení správních řízení s šiřiteli programu
Hustler TV ze zasedání 19/2008
- Rada se seznámila s dopisem od společnosti Sapphire International Media B.V.
10-0-0
23. Věc: Právní rozbor rozsudku ESD C-11/95 ve vztahu k zákonu č. 231/2001 Sb
- Rada se seznámila s právním rozborem rozsudku ESD C-11/95 ze dne 10. září 1996
10-0-0
24. Věc: Informace Ministerstva financí
- Rada bere informaci na vědomí
9-0-0
25. Věc: Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o připomínky k návrhu
Sdělení Komise pro veřejnou podporu o použití pravidel státní podpory na
veřejnoprávní vysílání
- Rada bere žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na vědomí a konstatuje,
že k návrhu Sdělení Komise pro veřejnou podporu o použití pravidel státní podpory na
veřejnoprávní vysílání nemá připomínky
10-0-0
26. Věc: CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456/NOVA – řízení o udělení licence
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice – rozhodnutí o
udělení licence

- Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení)
programu: NOVA (úplné současné a nezměněné šíření programu NOVA vysílaného na
základě licence č. 001/93, č.j. R/060/93 ze dne 9. února 1993); územní rozsah vysílání:
Česká republika
9-0-0
27. Věc: Jiří Ouda, IČ 18379575 – převzaté vysílání šířené prostřednictvím kabelových
systémů – přihláška k registraci
- Rada registruje fyzickou osobu Jiřího Oudu, IČ 18379575, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území Kadaň, Klášterec nad
Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Perštejn, Rašovice u Klášterce nad Ohří;
programová nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 6, ČRo Plzeň,
ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT24,
ČT4 Sport, Film Box, FILMBOX EXTRA, Minimax, NOSTALGIA, NOVA, Nova Cinema,
NOVA sport, O (óčko), Prima televize, SPORT 5, TV FOCUS, Tv NOE; televizní –
zahraniční: Animax, Jetix, Jetix Play, JOJ, National Geographic Channel - Central
Europe, Nat Geo Wild, Playboy TV (22:00 – 06:00 h), Private Spice (22:00 – 06:00 h),
Sky News, Sport 1, STV 1, STV 2, STV 3, TA 3, The Travel Channel, TV Deko, TV
MARKÍZA, TV PAPRIKA
9-1-0
28. Věc: Kabelová televize Kadaň, a.s. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Kabelová televize Kadaň, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté zahraniční televizní programy MGM Channel Central Europe, XXX Xtreme
(23:00 – 05:00 h)
9-1-0
29. Věc: HBO Pay TV, s.r.o./HBO (Rumunsko, Moldávie) – televizní vysílání šířené
prostřednictvím družice – změna zakladatelské listiny – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HBO Pay TV, s.r.o. souhlas se změnou zakladatelské
listiny § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně sídla
10-0-0
30. Věc: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX,
CINEMAX 2 – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna zakladatelské
listiny – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. souhlas se změnou
zakladatelské listiny § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
sídla
9-0-0
31. Věc: HBO PP, s.r.o./HBO, HBO 2 (Polsko) – televizní vysílání šířené prostřednictvím
družice – změna zakladatelské listiny – předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli HBO PP. s.r.o. souhlas se změnou zakladatelské listiny §
21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně sídla
9-0-0
32. Věc: KATRO SERVIS, spol. s r.o. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání – předchozí
souhlas
- Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím

rozšíření o nový převzatý český televizní program Z1 a změnu územního rozsahu
vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Třebíč
9-0-0
33. Věc: KATRO SERVIS, spol. s r.o. – převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – změna územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o
katastrální území Mělník
9-0-0
34. Věc: Radio Černá Hora II. s.r.o./RADIO ČERNÁ HORA – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – žádost o prodloužení termínu zahájení vysílání
- Rada sděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o., že zákon č. 231/2001 Sb.
neumožňuje prodloužit lhůtu k zahájení vysílání
8-0-0
35. Věc: RNDr. Miroslav Hrnko – reakce na sdělení Rady o překročení hranice 70 % u
programové sítě Evropa 2 (společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., Rádio DUHA, spol. s
r.o. a Radio West Plzeň, s r.o.)
- Rada zašle tazateli odpověď dle přiloženého návrhu
9-0-0
36. Věc: Změny oznámené provozovateli vysílání - na vědomí
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání
10-0-0
37. Věc: Vyhlášené licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Brno - Kohoutovice 105,1
MHz / 500 W – informace
- Rada se seznámila s informací o stavu žádostí o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Brno - Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W
10-0-0
- Rada se seznámila s informací o nařízení konání veřejného slyšení na den 2.
prosince 2008 v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W
10-0-0
38. Věc: Informace o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
- Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
10-0-0
39. Věc: 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
40. Věc: ANTÉNY 2H+B, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - změna registrace – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli ANTÉNY 2H+B spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových
převzatých českých televizních programů - Nova Cinema, Film Box, Tv NOE, PUBLIC
TV a v registraci nových zahraničních televizních programů - JimJam, Jetix, Sport1,
Hustler TV (časový rozsah vysílání 22:00 - 06.00 hodin), TA3

9-1-0
41. Věc: Pozvánka PS
42. Věc: Směrnice Ostatní náhrady Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
- Rada souhlasí se zněním směrnice
9-0-0
43. Věc: Schválení služební cesty do Varšavy
- Rada schvaluje služební cestu radního Pospíchala na konferenci do Varšavy
9-0-0
45. Route Radio s.r.o. – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – podnět
ke koordinaci kmitočtů a vyhlášení licenčního řízení – informace
- Rada se seznámila s informací o podnětu společnosti Route Radio s.r.o. ke
koordinaci VKV kmitočtů a vyhlášení licenčního řízení
8-0-0
ověřovatel:

