Zápis z 23. zasedání, konaného dne 16. 12. 2008
Přítomni: Šenkýř, Vaculíková, Gomba, Rozehnal, Novák, Kantůrková, Kostrhun, Pospíchal,
Macková, Matulka, Pejřil, Žák, Ondrová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Věc: Schválení programu 23. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
10-0-0
2. Věc: Londa, spol. s.r.o./Rádio Impuls - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů –vysílání ze dnů 5.-14. září 2008 – analýza vybraných částí
vysílání
- Rada shledala, že provozovatel Londa, spol. s r. o. odvysílal analyzované pořady na
programu Rádio Impuls ve dnech 5. - 14. září 2008 v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb.
7-2-1
3. Věc: 4S Production, a.s. / Expres radio, rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů - vysílání 22. října 2008 v 08:20:05 a v 09:21:35 hodin, stížnost na
reklamní spot Diesel Store, analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem 4S PRODUCTION, a.s. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 48, odst. 1, písm. k ) zákona 231/2001, Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že na programu Expres radio ve středu 22. října 2008 v 08:20:05 a
09:21:35 hodin odvysílal reklamu na slevy obchodu Diesel Store, obsahující diskriminaci
na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
11-0-0
4. Věc: Agentura TRS spol. s r.o.; RADIO 1 - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů - vysílání 31.října 2008, v 07:57:40 a v 08:33:35 hodin, stížnost na
reklamní spot Diesel Store, analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem Agentura TRS, spol. s r.o. správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 48, odst. 1, písm. k ) zákona 231/2001, Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že na programu RADIO 1 v pátek 31. října 2008 v 07:57:40 a
08:33:35 hodin odvysílal reklamu na slevy obchodu Diesel Store, obsahující diskriminaci
na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
12-0-0
5. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového vysílání –
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada zahajuje s provozovatelem … správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ … zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na programu … dne … v
čase ..:.. hodin odvysílal …Mirena skrytá reklama
6-1-3
6. Věc: Rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - komplexní
informace o rozhlasovém vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů - majetkově a
pesonálně propojené skupiny MEDIA BOHEMIA. a-s-, MAFRA Media s.r.o., MII Praha
s.r.o., Radio Investments s.r.o., LAGARDERE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL, SA,
RADIO ASSET a.s. a jednotliví provozovatelé - informace o programových sítích,

licenčních podmínkách, odpojování kmitočtů, výsledcích analýz, výpočtu pokrytí
obyvatel, mapy, výsledcích poslechovosti a analýza udělených kmitočtů
- Rada se seznámila s problematikou programových sítí, odpojování kmitočtů, výpočtu
pokrytí a s nově doplněnými informacemi a podáními
12-0-0
7. Věc: Výklad neurčitého pojmu zákona č. 231/2001 Sb. – programový prvek
8. Věc: Věc: Frekvence 1, a.s. - rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca
174/2008-37 – zrušení rozhodnutí Rady
9. Věc: North Music s.r.o.; Hitrádio FM Labe/porušení LP/27.2.2008/7:00-8:00; po
vyjádření
- Rada zastavuje s provozovatelem North Music s.r.o. správní řízení z moci úřední,
vedené pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. neplněním licenčních podmínek na
programu Hitrádio FM Labe, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení správního řízení
8-1-2
10. Věc: RADIO MOST, společnost s ručením omezeným; Hitrádio FM Most/porušení
LP/27.2.2008/7:00-8:00; po vyjádření
- Rada zastavuje s provozovatelem RADIO MOST, společnost s ručením omezeným,
správní řízení z moci úřední, vedené pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb.
neplněním licenčních podmínek na programu Hitrádio FM Most, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
9-1-2
11. Věc: RADIO CRYSTAL s.r.o.; Hitrádio Crystal/porušení LP/27.2.2008/7:00-8:00; po
vyjádření
- Rada zastavuje s provozovatelem RADIO CRYSTAL, s.r.o., správní řízení z moci
úřední, vedené pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. neplněním licenčních
podmínek na programu Hitrádio Crystal, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení správního řízení
10-1-1
12. Věc: KELI a.s.; Kontinuální analýza: 3.-17.10. 2008
- Rada zahajuje s provozovatelem KELI a.s. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst.1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť poskytnutý záznam
vysílání programu Infokanál KELI neodpovídal Radou vyžádanému období, čímž se
mohl dopustit porušení povinnosti uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů
nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě
12-0-0
- Rada vydává provozovateli KELI a.s. upozornění na porušení licenčních podmínek,
neboť nedodržel pondělní premiéry vysílacích smyček a délku těchto smyček,
odvysílaných ve dnech 3. - 17. října 2008 na programu Infokanál KELI
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 48, odst. 4, písm. a) zákona 231/2001, Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že nezajistil ,aby na programu EVEROPA 2 dne 3. listopadu 2008 byla
reklama na cestovní kancelář Nev-Dama a její produkty zřetelně oddělena od ostatních
částí programu
12-0-0
13. Věc: F.C.A. a.s. / Infokanál FCA, lokalita Olomouc – neposkytnutí vyžádaného
záznamu vysílání z časového období 3.–17. října 2008

- Rada vydává provozovateli F.C.A. a.s. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznam vysílání programu Infokanál FCA z
lokality Olomouc z časového období 3.–17. října 2008
12-0-0
14. Věc: TETA s.r.o. / Infokanál TETA, lokalita Ústí nad Labem – kontinuální úsek
vysílání z časového období 3.–17. října 2008 – analýza záznamu
- Rada vydává provozovateli TETA s r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Infokanál TETA v
lokalitě Ústí nad Labem ve dnech 3.–17. října 2008 nezajistil, aby reklama a
teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově,
obrazově či zvukově–obrazově oddělené od ostatních částí programu
12-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem TETA s.r.o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
poskytnutím nekompletního záznamu vysílání programu Infokanál TETA z lokality Ústí
nad Labem z časového období 3.–17. října 2008
12-0-0
15. Věc: ČESKÁ TELEVIZE; ČT nabízí - knihy Hajadla a Nemocnice na kraji města
- 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 spotu s
přimou nabídkou knihy Hajadla aneb pohádky lesního ticha dne 5. října 2008 ve
13:06:40 hodin na programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani
to nebylo z jeho zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení
povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné
9-0-2
- 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 spotu s
přimou nabídkou knihy Nemocnice na kraji města dne 15. října 2008 ve 23:28:37 hodin
na programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho
zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné
10-0-1
16. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/seriál Přátelé - přerušování reklamou
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 49 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že seriál Přátelé IX (5)
vysílaný dne 27. listopadu 2008 v plánovaném čase 19:30 – 19:55 hodin na programu
Prima televize přerušil reklamou
10-0-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na porušení § 49 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že seriál Přátelé IX (8)
vysílaný dne 30. listopadu 2008 v plánovaném čase 19:30 – 19:55 hodin na programu
Prima televize přerušil reklamou
12-0-0
17. Věc: Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a
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 § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu Televizní noviny, respektive zařazením upoutávky na web www.tn.cz, dne 11.
listopadu 2008 od 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnost
zajistit, 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
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č.231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Zprávy TV Prima, respektive reportáže o práci exekutorů, dne 12. listopadu 2008 od
18:55 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnost zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti
8-1-3
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č.231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Zprávy TV Prima, respektive reportáže o práci exekutorů, dne 13. listopadu 2008 od
18:55 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnost zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti
8-1-3
- bod č 6 ČT tvaroháček...reklama a ne sponzorák
8-3-1
18. Věc: SAATCHI & SAATCHI s.r.o., v likvidaci - reklamní spot cestovatel mutace 1, 2
a 3-spojené řízení se zpracovatelem-po vyjádření
- Rada spojuje správní řízení sp. zn. 2008/767-768/had/Saa vedené pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. a zastavuje toto správní řízení
vedené se zpracovatelem reklamy na produkt Cestovatel (mutace 1, 2 a 3) společností
Saatchi & Saatchi s. r. o., v likvidaci, neboť účastník zanikl, čímž odpadl důvod pro
vedení správního řízení
12-0-0
19. Věc: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o; STOCK FERNET 8000/mut 1-po vyjádření
- Rada uděluje společnosti STOCK Plzeň Božkov s. r. o., zadavateli reklamy STOCK,
produkt Fernet 8000 (mutace 1), vysílané od 8. března 2008 na programu Prima
televize a Nova, pokutu ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 4 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
12-0-0
20. Věc: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o; STOCK FERNET 8000/mut 2 - po vyjádření
- Rada uděluje společnosti STOCK Plzeň Božkov s. r. o., zadavateli reklamy STOCK,
produkt Fernet 8000 (mutace 2), vysílané od 8. března 2008 na programu Prima
televize a Nova, pokutu ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 4 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
12-0-0
21. Věc: Česká televize – správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení §
31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit odvysíláním
pořadu Ta naše povaha česká s podtitulem Srp, kladivo a „haknkrajc“ dne 20. února
2008 ve 20:00 hodin na programu ČT2, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti
poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů
– po vyjádření
- Rada ukládá provozovateli vysílání Česká televize pokutu ve výši 250 000,- Kč za
porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. února

2008 ve 20:00 hodin na programu ČT2 odvysílal pořad Ta naše povaha česká s
podtitulem Srp, kladivo a „haknkrajc“, ve kterém nebyl dán prostor k vyjádření osobám s
opačným názorem na otázku používání komunistické symboliky a legality komunistické
strany, čímž došlo k porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v
souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč
9-2-1
22. Věc: CET 21 spol. s r.o./NOVA – správní řízení zahájené z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti – odvysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Drážní experti varují
před poklesem zisků z nákladní dopravy dne 16. září 2007 od 19:30 hodin na programu
NOVA – po změně právní kvalifikace skutku
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Drážní experti varují před
poklesem zisků z nákladní dopravy, vysílané dne 16. září 2007 od 19:30 hodin na
programu NOVA, se dopustil porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který
ukládá povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
5-5-2
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáže Drážní experti varují před poklesem zisků z nákladní
dopravy, dne 16. září 2007 v čase od 19:30 hodin na programu NOVA, neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
11-1-0
23. Věc: CET 21 spol. s r.o./NOVA – správní řízení zahájené z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno objektivity a
vyváženosti – odvysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Další problémy s
Pendolinem, dne 30. října 2007 od 19:30 hodin na programu NOVA – po změně právní
kvalifikace skutku
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Další problémy s Pendolinem,
vysílané dne 30. října 2007 od 19:30 hodin na programu NOVA, se dopustil porušení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1000,- Kč
5-4-2
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáže Další problém s Pendolinem, dne 30. října 2007 v čase
od 19:30 hodin na programu NOVA, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení správního řízení
10-2-0
24. Věc: Česká televize – televizní vysílání, správní řízení zahájené z moci úřední pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – porušení povinnosti zajistit, aby

ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti – odvysílání pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže Podivné stěhování
magistrátu na programu ČT1 dne 29. ledna 2007 od 21:45 hodin – po změně právní
kvalifikace skutku
- Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Česká televize pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít dne 29. ledna
2007 v čase od 21:45 hodin na programu ČT1 odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp.
reportáž Podivné stěhování magistrátu, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona
došlo a tím odpadl důvod správního řízení
12-0-0
25. Věc: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/CITRAX/mut 402/14.1.2007/10:26:03 - POKUTA 500
000Kč-nové rozhodnutí
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 175/2008, ze
dne 30. října 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2007/83/tyl, kterým
byla udělena pokuta společnosti BIOCLINICA s. r. o. ve výši 500 000,- Kč za porušení §
5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb
12-0-0
- Rada uděluje společnosti BIOCLINICA s. r. o., zadavateli reklamy na přípravek
CITRAX (mutace 402), vysílané dne 14. ledna 2007 v 10:26:03 hodin na programu ČT1
provozovatele Česká televize, pokutu ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2
zákona č. 40/1995 Sb. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 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
- Rada souhlasí s podanou kasační stížností proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 6 Ca
175/2008, ze dne 30. října 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2007/83/tyl, kterým byla udělena pokuta společnosti BIOCLINICA s. r. o. ve výši 500
000,- Kč za porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb
12-0-0
26. Věc: BIOCLINICA s.r.o.; ČT1/Formule 705/4.2.2007/10:27 - POKUTA 500 000Kč-nové
vyjádření
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 174/2008, ze
dne 30. října 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2007/751/had/BIO,
kterým byla udělena pokuta společnosti BIOCLINICA s. r. o. ve výši 500 000,- Kč za
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb
12-0-0
- Rada ukládá společnosti BIOCLINICA s. r .o., zadavateli reklamy na přípravek
Formule 705 (mutace1) vysílané dne 4. února 2007 v 10:27 hodin na programu ČT1
provozovatele Česká televize, pokutu ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2
zákona č. 40/1995 Sb., neboť ve zmíněném reklamním spotu nebyl uveden zákonem
stanovený text „doplněk stravy“. Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
12-0-0
- Rada souhlasí s podanou kasační stížností proti rozhodnutí MS v Praze č.j. 6 Ca
174/2008, ze dne 30. října 2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn.
2007/751/had/BIO, kterým byla udělena pokuta společnosti BIOCLINICA s. r. o. ve výši
500 000,- Kč za porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb
12-0-0
27. Věc: CET 21 spol. s r.o. / NOVA – televizní vysílání, správní řízení zahájené z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – porušení

povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický, nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – pořad vysílaný v
rámci reality show Big Brother třetí kolo rozhodnutí po opětovném zrušení soudem
- Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení vedené pod spis.
zn. Rpo/130/05 z moci úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu ze série Big Brother dne 25. září 2005 od 11:45 do
12:00 hodin a od 20:00 hodin do 21:55 hodin na programu NOVA, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
11-1-0
28. Věc: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/3Bit/Hot edition/mut
1/1.10.2007/21:15:25 - neidentifikace sponzora - POKUTA 50 000Kč -rozsudek
Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 230/2008 - 51 - na vědomí
- Rada bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 230/2008-51, ze
dne 4. listopadu 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání ze dne 26. března 2008, sp.zn.: 2007/935/fol/FTV a věc se vrací Radě k
dalšímu řízení
12-0-0
- Rada podává kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca
230/2008-51, ze dne 4. listopadu 2008
12-0-0
29. Věc: Veřejný ochránce práv; stížnost pana Lhoťana na postup Rady - odmítnutí
nahlížení do správního spisu 2006/51 - Já, muslim
- Rada bere žádost Veřejného ochránce práv doručenou dne 5. prosince 2008 na
vědomí a zasílá odpověď ve smyslu rozpravy
12-0-0
30. Věc: Různí provozovatelé / různé programy – skrytá reklama – rozbor fenoménu a
případové studie
31. Věc: Výpočet pokrytí obyvatel pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
– nově zjištěné skutečnosti
- Rada oznamuje , že vzhledem k nově zjištěným skutečnostem týkajícím se výpočtu
pokrytí, požádá v rámci spolupráce správních orgánů ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 112 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, Český telekomunikační úřad o provedení kontrolního výpočtu pokrytí s
aktuálními daty. Po provedení kontrolního výpočtu Českým telekomunikačním úřadem
bude Rada o výsledku informovat všechny provozovatele dotčené usnesením Rady
týkajícím se výpočtu pokrytí z 19. zasedání. V závislosti na výsledku kontrolního
výpočtu Rada případně stanoví nové datum, od kterého bude novou metodiku
uplatňovat ve svém správním rozhodování; v tomto smyslu se mění usnesení Rady a
její výzva provozovatelům vysílání z 19. zasedání.
12-0-0
32. Věc: Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů – Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW
- Rada uděluje Route Radio s.r.o.. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu
Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW pro program Rádio Dálnice na dobu 8 let, žádosti
ostatních žadatelů zamítá
9-2-1

33. Věc: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů – Brno - Kohoutovice 105,1 MHz / 500 W
34. Věc: RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. / Hitrádio FM Plus – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – změna výkonu kmitočtu Domažlice – Vavřinec 107,8 MHz/100 W
- Rada uděluje provozovateli RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně výkonu
kmitočtu Domažlice – Vavřinec 107,8 MHz/100 W ze 100 W na 500 W podle § 20 odst.
4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Hitrádio FM Plus
11-0-0
35. Věc: RADIO MORAVA s.r.o. / Kiss Morava – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti
- Rada neuděluje provozovateli RADIO MORAVA s.r.o. souhlas se změnou územního
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Třinec 99,5
MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
10-0-0
36. Věc: RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. / KISS HÁDY – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti
- Rada neuděluje provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení
kmitočtu Břeclav 90,9 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
11-0-0
37. Věc: RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. / KISS HÁDY – rozhlasové vysílání šířené
prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti
- Rada neuděluje provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení
kmitočtu Hodonín 101,4 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
11-0-0
38. Věc: HBO Česká republika, spol. s r.o.; žádost o udělení licence - HBO 2 (Polsko).
- Rada uděluje společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: HBO 2; územní rozsah vysílání: Polsko
11-0-0
39. Věc: HBO Česká republika, spol. s r.o.; žádost o udělení licence - HBO (Polsko)
- Rada uděluje společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: HBO; územní rozsah vysílání: Polsko
11-0-0
40. Věc: HBO Česká republika, spol. s r.o.; licence k televiznímu vysílání
prostřednitvím družice
- Rada uděluje společnosti HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: HBO (určený pro Rumunsko a Moldávii); územní rozsah vysílání:
Rumunsko, Moldávie
11-0-0

41. Věc: Grape SC, a.s.; registrace k provozování převzatého rozhlasového a
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů
- Rada registruje společnost GRAPE SC, a.s., IČ 25708783, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů;
územní rozsah vysílání dle přiloženého seznamu katastrálních území; programová
nabídka: rozhlasové programy české: ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, ČRo 7 Radio
Praha, ČRo Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-DUR, ČRo Brno,
ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo
Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Region Středočeský kraj, ČRo Region
Vysočina, ČRo Sever, FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS; televizní programy české: ČT
1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, NOVA, Nova sport, Nova Cinema, Prima televize, O (óčko),
Z1 SPORT 5, CS Film, zahraniční: STV 1, STV 2, STV 3, ARD, ZDF, ARTE, Deutsche
Welle, TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, ORF 1, ORF 2,
BBC Prime, BBC World News
10-0-0
42. Věc: RIO Media a.s.; přihláška k registraci
- Rada registruje právnickou osobu RIO Media a.s., IČ 28216733, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území dle přílohy o třech
stranách textu; programová nabídka – registrované programy: rozhlasové české: ČRo 1
- Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 - Wave, ČRo 6, ČRo 7 Radio
Praha, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava,
ČRo Plzeň, ČRo Pardubice, ČRo Regina, ČRo Region, Středočeský kraj; ČRo Region,
Vysočina; ČRo Sever, Radio VALC, Radio VALC - 1, Radio VALC - 2, Radio VALC - 3,
Radio VALC - 4, Radio VALC - 5, Radio VALC - 6, DANCE RADIO, Radio Proglas,
Radio Free Europe/Radio Liberty, Rádio BLANÍK, EVROPA 2, Radio Bonton, RÁDIO
IMPULS, Country Radio, FREKVENCE 1, Kiss (Kiss 98 FM), CITY 93.7 FM; televizní
české: Cinemax, Cinemax 2, CS Film, CS mini, ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Da Vinci,
Film Box, FILMBOX EXTRA, FILMBOX FAMILY, FILMBOX HD, GOLF CHANNEL CS,
HBO, HBO 2, HBO Comedy, INFOKANÁL FCA, Klatovské Íčko, LEO TV (22:00-06:00
h), Minimax, MeteoTV, NOSTALGIA, NOSTALGIA MUSICA, NOVA, Nova Cinema,
Nova sport, O (óčko), Prima klub, Prima televize, PUBLIC TV, R1 GENUS, R1 LYRA,
R1 MORAVA, R1 ZAK, RTA JIŽNÍ ČECHY, RTA JIŽNÍ MORAVA, RTA OSTRAVA, RTA
VÝCHODNÍ ČECHY, RTA ZLÍN, SPEKTRUM, SPORT2, SPORT 5, Televize Barrandov,
TIK, Tv NOE, TV 7, Vysočina TV, Z1 televizní zahraniční: Animax, Animal Planet, ARD,
ARTE, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, BBC News, BBC World News, Bebe TV, Canal 24
horas, CCTV 9, Deutsche Welle (DW), DISCOVERY Channel, DOKU KLUB,
EUROSPORT, Extreme Sports Channel, Fashion TV, FILM+, Hallmark Channel,
Hustler TV (22:00-06:00 h), Jetix, JimJam, JOJ, MGM - Channel Central Europe, MTV
Europe, National Geographic Channel - Central Europe, ORF 1, ORF 2, ORF Sport
Plus, PHOENIX, Pervyj kanal Worldwide (Channel One Russia), RAI UNO, RAI DUE,
RAI TRE, Spice (22:00-06:00 h), Sport 1, STV 1, STV 2, STV 3, TA3, THE FISHING
AND HUNTING CHANNEL, The History Channel, TV Deko, TVE 1, TVE 2, TV LUX, TV
MARKÍZA, TVP 1, TVP 2 TVP HISTORIA, TVP KULTURA, TV Paprika, TVP POLONIA,
TVP Sport, VCTV1 (VTV), VCTV2 (VTV), VCTV3 (VTV), VCTV4 (VTV), VCTV5 (VTV),
Viasat Explorer, Viasat History, VH 1 Europe, ZDF, Zone Club, Zone Reality, Zone
Romantica
10-1-0
43. Věc: Melichar Jiří; předchozí oznámení změny skutečností v přihlášce k registraci změna programové nabídky
- Rada registruje provozovateli Jiří Melichar dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o převzaté české
televizní programy : Z1, Televize Barrandov, Prima klub

11-0-0
44. Věc: Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání, 23. zasedání
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
11-0-0
45. Věc: Informace o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
- Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ
11-0-0
46. Věc: Výklad ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. ve vazbě na odst. 1
tohoto ustanovení a na ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu
47. Věc: Zpráva o auditu - 3. čtvrtletí 2008
- Rada bere informaci na vědomí
11-0-0
48. Věc: Pozvánka – PS
49. Věc: Zpráva z 28. zasedání EPRA, Dublin
- Rada schvaluje cestovní zprávu z 28. zasedání EPRA
11-0-0
50. Věc: Zpráva ze služební cesty, CeBIT Istanbul
- Rada schvaluje zprávu ze služební cesty do Istanbulu
11-0-0
51. Věc: FTV Prima spol.s r.o. / Prima televize – televizní vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů – změna licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na
sdílených kmitočtech s GENUS TV a.s., Regionální televize DAKR, s.r.o., TV LYRA
s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o.
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změnám skutečností
uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích
časů na sdílených kmitočtech s provozovateli regionálního televizního vysílání GENUS
TV a.s., Regionální televize DAKR, s.r.o., TV LYRA s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV
Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 26.
listopadu a 1. prosince 2008
10-0-0
- Rada rozhodla, že provozovatelé RTA Východní Čechy, s.r.o., RTA Jižní Čechy,
s.r.o., RTA Zlín, s.r.o. RTA Ostrava, s.r.o. a FATEM - TV a.s. jsou účastníky řízení o
změně licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených kmitočtech
11-0-0
52. Věc: zpráva ze služební cesty, IBC 2008, RAI Amsterdam
- Rada se seznámila se zprávou ze služební cesty, IBC 2008, Amsterdam
11-0-0
53. Věc: Informace o stanovisku Asociace provozovatelů kabelových a
telekomunikačních sítí k postupu Rady ve věci odvysílání násilné pornografické scény
na programu Hustler TV
- Rada se seznámila s dopisem předsedy představenstva APKT a bere jeho obsah na
vědomí
10-0-0
54. Věc: Stanice O, a.s.; Óčko - HARDROCKER/mut 1/21.5.2008/22:01:36 neidentifikace sponzora

- Rada vydává provozovateli Stanice O, a.s., upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním označení sponzora Hardrocker (mutace 1), premiérově vysílaného dne 21.
května 2008 ve 22:01:36 hodin na programu Óčko, se dopustil porušení § 53 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost označit každý pořad
sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho konci obchodní
firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo známkou služeb
identifikující sponzora
11-0-0
55. Věc: Frekvence 1, a.s.; Frekvence 1/Sexy život/27.9.2006/11:05 - POKUTA 100
000Kč; po rozsudku NSS
- Rada bere rozsudek NSS na vědomí
10-0-0
56. Věc: GIMI spol. s r.o.; žádost o rozšíření licence k provozování regionálního
televizního vysílání
- Rada uděluje provozovateli TV GIMI, a.s., IČ: 251 56 257, souhlas s rozšířením
licence k provozování televizního vysílání programu TV GIMI na zemské digitální
televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
10-0-0
57. V Plus P s.r.o. / Rock Rádio Prácheň – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
přidělením kmitočtu České Budějovice 97,3 MHz/200 W
- Rada uděluje provozovateli V Plus P s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu České
Budějovice 97,3 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rock Rádio Prácheň
9-0-0
58. UPC Česká republika, a.s.; změna programové nabídky; oznámení změn
- Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s. změnu programové nabídky
dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté rozhlasové a televizní programy: rozhlasové české: ČRo Region, Středočeský
kraj; ČRo Olomouc, ČRo Ostrava; televizní české: Brno TV, brněnská 1 (Tvb 1), CS
mini, Da Vinci, GOLF CHANNEL CS, LEO TV (22:00-06:00 h), NOSTALGIA,
NOSTALGIA MUSICA, REVOLUTION TV, SPORT2, TV METROPOL, Tv NOE;
rozhlasové zahraniční: SRo 1 Slovensko, SRo 2 Radio Regina (Bratislava – BA, Bánska
Bystrica – BB, Košice – KE), SRo 3 Rádio Devín, SRo 4_Rádio FM, SRo 5 Patria;
televizní zahraniční: C Music TV, Discovery Civilisation, Discovery Science, Discovery
Travel & Living, ESPN Classic Sport UK, Jetix Play, JOJ PLUS, MOTORS TV, MTV
Dance, NAT GEO MUSIC, Nat Geo Wild (Europe), THE FISHING AND HUNTING
CHANNEL, The History Channel (Europe), The Travel Channel, TV ATLAS
10-1-0
- Rada se seznámila s informací, oznámenou dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o zařazení registrovaných programů HBO a Eurosport do programové nabídky v
identické HD verzi a se změnou v obsazení představenstva společnosti provozovatele.
11-0-0
59. Czech Digital Group, a.s.; předchozí oznámení změny skutečností v přihlášce k
registraci - změna územního rozsahu vysílání
- Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání, spočívající v jeho rozšíření
o území PRAHA - MĚSTO (59. kanál), PRAHA (59. kanál), Plzeň (52. kanál) a ÚSTÍ
NAD LABEM (55. kanál) dle diagramu využití radiových kmitočtů na základě
individuálních oprávnění Českého telekomunikačního úřadu

11-0-0
60. Media Vision s.r.o. (původně CZ Rádia, s.r.o.); změna programové nabídky
- Rada registruje provozovateli Media Vision s.r.o. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých
televizních programů: české: ČT 1, ČT 2, ČT4 Sport, NOVA, Nova Cinema, Nova Sport;
zahraniční: STV 1, STV 2, STV 3, Sport 1, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL
11-0-0
61. Zpráva ze služební cesty do Budapešti
- Rada schvaluje zprávu ze služební cesty do Budapešti. Rada souhlasí s účastí na
setkání se slovenskou Radou ve složení Žák, Šenkýř, Pospíchal, Vaculíková.
7-0-0
ověřovatel:
P.Bartoš

