Zápis z 3. zasedání, konaného dne 5. 2. 2013
Přítomni: Kalistová, Šenkýř, Foltán, Matulka, Bezouška, Jehlička, Pejřil, Krejčí, Ondrová,
Bouška
Omluveni: Kostrhun, Richterová
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 3. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
10-0-0
2. 0847(2012): Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; výroční zpráva 2012
3. 2012/59/zab/Rou: Route Radio s.r.o. / Rádio Dálnice - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, Route Radio s.r.o.
IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j.
koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W, toto rozhodnutí:
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Hynčice 87,8 MHz / 50 W (vysíláním
zásobeno 2 956 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako
nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu Rada uděluje, provozovateli Route Radio s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební
992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Hynčice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 50 12 / 49 37 43
8-0-0
4. 2012/232/zab/KAL: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Rádio "dobrý den" - rozhlasové
vysílání prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora Nemocnice 92,5 MHz / 100 W - provádění důkazů
5. 2012/901/zab/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Kutná Hora - nemocnice 92,5
MHz / 100 W - provádění důkazů
6. 2012/327/zab/NON: NONSTOP s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Dačice 107,4 MHz, alt. 98,5 MHz
/ 251 W - provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, NONSTOP s.r.o.
IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence Ru/10/99), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením

kmitočtu Dačice město 98,5 MHz / 250 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Dačice město 98,5 MHz/ 250 W (vysíláním zásobeno 12 393
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje
provozovateli NONSTOP s.r.o. IČ: 494 47 530 se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ
621 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO KROKODÝL (licence
Ru/10/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Dačice město 98,5 MHz/ 250 W, souřadnice
WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30
9-0-0
7. 2012/397/zab/PSK: PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Vyškov - centrum 98,4 MHz / 50
W - provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, PS KŘÍDLA, s.r.o.
IČ: 25518674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ 614 00 o změnu skutečností uvedených
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických
parametrů Vyškov město 98,4 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 27 243 obyvatel) na
základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje, provozovateli PS
KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ 614 00, souhlas ke
změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s
přidělením kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 59 14 / 49
16 51
8-0-0
8. 2012/663/zab/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Sokolov - město 105,2 MHz / 100
W, Děčín - město 96,7, alt. 92,0, alt. 107,4 MHz / 100 W - provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, Gama media s.r.o.
IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila soubor technických parametrů Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W (vysíláním
zásobeno 51 905 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako
nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu Rada uděluje, provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most,
Bělehradská 360, PSČ 434 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama
Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 11 / 50 46 21
9-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, Gama media s.r.o.

IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností
uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Sokolov II 105,2 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila
soubor technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 42
462 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada
uděluje, provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská
360, PSČ 434 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio
(licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Sokolov II 105,2
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27
9-0-0
9. 2012/880/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny, resp. reportáţ
Kupředu levá, ČSSD míří do náruče KSČM/15.10.2012/od 19:30 hodin -14.00
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2012/880/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu vysílání pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe s
názvem Kupředu levá, ČSSD míří do náruče KSČM, odvysílaného dne 15. října 2012
od 19:30 hodin na programu Nova.
9-0-0
10. 2013/67/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/Boj o platy: soudci
vrací úder/13.12.2012/19:30 - dokazování ve 14:10
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2013/67/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu reportáţe Boj o platy: soudci
vrací úder, odvysílané v pořadu Televizní noviny ze 13. prosince 2012 od 19:30 hodin
na programu Nova.
9-0-0
11. 2012/741/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova Cinema/Hostel 2/1.a 2.9.2012/22:00 +
02:00 a Fanda/30.12.2012/22:30 - dokazování ve 14:15
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn.
2012/741/DRD/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Hostel 2 odvysílaného
dne 1. září 2012 od 22:00 hodin na programu Nova Cinema.
9-0-0
12. 2012/894/sve/AID: AIDEM a.s./Brno TV - licence k provozování zemského
digitálního televizního vysílání - nařízené ústní jednání dne 5. února 2013 v 16:30 hodin
13. 2013/3/FIA/CET: CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456 / Telka – licence k televiznímu
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - nařízené ústní jednání
dne 5. února 2013 v 16:45 hodin
- Rada uděluje společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T na 12 let; název (označení) programu: Telka; základní programová
specifikace: Dramatická tvorba, zábava, zpravodajství a publicistika archivní povahy;
územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 16 - 18 hodin denně;
dle ţádosti, č.j.: 11792 ze dne 21. prosince 2012 ve znění upřesnění ze dne 21. ledna
2013, č.j.: 901 a 4. února 2013 č.j.: 1439
9-0-0

14. 2013/91/FIA/Che: Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ MGM CHANNEL
CENTRAL-EASTERN EUROPE – řízení o udělení licence k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím druţice – ústní jednání dne 5. února 2013, 17:00
hodin
- Rada uděluje společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 12 let; označení
(název) programu: MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE; základní
programová specifikace: Nestárnoucí vysoce kvalitní filmy a seriály klasické a televizní
kinematografie všech ţánrů vyrobené zejména v USA; výčet států, na jejichţ území má
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno: Česká republika, Slovenská republika,
Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně dle ţádosti ze dne 23. ledna 2013, č.j.: 990
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské
republiky, Slovinska, Maďarska, Rumunska a Moldávie, na jejichţ území bude televizní
vysílání zcela nebo převáţně směřováno o udělení licence společnosti Chello Central
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřeţní 620/3, PSČ 186 00, k
televiznímu vysílání programu MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE
šířeného prostřednictvím druţice se základní programovou specifikací: Nestárnoucí
vysoce kvalitní filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech ţánrů vyrobené
zejména v USA; hlavní jazyk vysílání: český jazyk
9-0-0
15. 0081(2013): CET 21 spol.s r.o.; Nova/Sex ve městě/26.1.2013/20:20 - explicitní
nahota odstraněna, sestříhaná verze
- Rada se seznámila s analýzou filmu Sex ve městě, odvysílaného dne 26. ledna 2013
od 20.20 hodin na programu Nova.
8-0-0
16. 0073(2013): Různí provozovatelé; Screening říjen 2012
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za měsíc říjen 2012, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: FTV Prima, spol. s r.o./Prima
COOL 2. října 2012 20:00:00-00:00:00, 3. října 2012 20:00:00-00:00:00, 13. října 2012
22:00:00-03:00:00; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov 4. října 2012
10:00:00-20:00:00; TELEPACE s.r.o./Tv Noe 7. října 2012 10:00:00-20:00:00, 8. října
2012 10:00:00-20:00:00; Télévision Française 1 S.A./Eurosport 2. října 2012 20:00:0004:00:00, 13. října 2012 22:00:00-06:00:00, 14. října 2012 22:00:00-06:00:00, 17. října
2012 20:00:00-06:00:00; Česká televize/ČT24 11. října 2012 12:00:00-02:00:00; 18.
října 2012 00:00:00-05:00:00; AIDEM a.s./Brno TV 16. října 2012 10:00:00-20:00:00;
Metropol TV, spol. s r.o./Pětka 18. října 2012 18:00:00-00:00:00, 19. října 2012
18:00:00-00:00:00, 20. října 2012 12:00:00-00:00:00, 21. října 2012 20:00:00-00:00:00,
26.října 2012 18:00:00-00:00:00, 27. října 2012 12:00:00-20:00:00, 27. října 2012
18:00:00-00:00:00; CET 21 spol.s r.o./Nova 20. října 2012 17:00:00-20:00:00, 27. října
2012 16:00:00-20:00:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family 21. října 2012 12:00:0020:00:00; CET 21 spol.s r.o./fanda 27. října 2012 18:00:00-00:00:00.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ
26429144, sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00, na porušení ustanovení §

53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Maminka dne 27. října
2012 od 17:06 hodin na programu Pětka, který nebyl na začátku a na konci označen
jako obsahující umístění produktu, se dopustil porušení povinnosti, podle které musejí
být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AIDEM a.s., IČ 27695964,
sídlem Zengrova 2693/2, Brno 15, PSČ 61500, na porušení ustanovení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Vlna z Brna dne 16. října 2012 od
10:00 hodin na programu Brno TV, který nebyl po přerušení reklamou zřetelně označen
jako pořad obsahující umístění produktu, se dopustil porušení povinnosti, podle které
musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněţ po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být ţádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dnů od doručení upozornění.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17,
Praha 4, PSČ 149 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání se
část pořadu Stylife odvysílaného dne 19. října 2012 od 18:28 hodin na programu Pětka
odehrává v obchodě Motivi. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17,
Praha 4, PSČ 149 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byl
do pořadu Sezóna odvysílaného dne 20. října 2012 od 13:05 hodin na programu Pětka
začleněn časopis Myslivost jakoţto cena pro soutěţící. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17,
Praha 4, PSČ 149 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byla
do pořadu S-hitparáda odvysílaného dne 20. října 2012 od 14:30 hodin na programu
Pětka začleněna značka Horsefeathers. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17,
Praha 4, PSČ 149 00, o podání vysvětlení smluvního vztahu s provozovateli butiku
Tatiana, kadeřnického salonu Hair Area, Choco-story muzea a Party gril boat, jeţ byly
začleněny do pořadu Sen za den odvysílaného dne 21. října 2012 od 21:02 hodin na
programu Pětka. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Ostrava 2, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání se
společností Česká muzika je vysílán pořad Platinové písničky na programu Tv Noe.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Ostrava 2, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání se
společností Vydavatelství IN s.r.o. odvysílal dne 7. října 2012 od 15:48 a 17:48 hodin na
programu Tv Noe spoty Časopis IN!. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
17. 0058(2013): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 3/2013 (44 podnětů, 3 interní)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 11. - 28. ledna 2013: FTV Prima, spol. s r.o./Prima family (podnět
z období, které zahrnoval předchozí souhrn) - reportáţ o dárcích pro mateřskou školku
v Domašově nad Bystřicí ze dne 13. prosince 2012 v 19:50 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o. /Prima family - reportáţ „Vídeňská burza ţádá od praţské burzy půjčku 100 milionů
korun“, v pořadu Zprávy TV Prima dne 21. 12. 2012 od 18.55 hodin; ALZA.cz a.s. stíţnost na klamavou reklamu; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - reportáţ Miss Expat v pořadu
Události ze dne 10. ledna 2013 od 18:55 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/Nejmenovaný
program - stíţnost na informování ohledně prezidentských amnestiích; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - pořad Branky, body, vteřiny vysílaný dne 6. ledna 2013 od 19:50
hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - reportáţ věnovaná Karolíně Peake v pořadu Události
vysíleném 15. ledna 2013 od 18:55 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Cesta na
měsíc vysílaný dne 19. ledna od 7.35 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - reportáţ
Řidičům končí výmluvy na osoby blízkou v pořadu Zprávy ze dne 19. ledna 2013 od 14
hodin; ČESKÁ TELEVIZE/Nejmenovaný program - stíţnost na reklamu před
internetovým vysíláním České televize; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - stíţnost na injektáţ
během vysílání; ČESKÁ TELEVIZE/Různé programy - reportáţ o billboarde v Brně v
pořadu Události a Události v regionech ze dne 17. ledna 2013; ČESKÁ TELEVIZE/ČT
24 - rozhovor s Vítem Bártou v pořad Události komentáře vysílaném dne 23. ledna od
22 hodin; ČESKÁ TELEVIZE/Nespecifikovaný program - stíţnost na neprofesionální
chování redaktorů; ČESKÁ TELEVIZE/Různé programy - stíţnost na neobjektivní
informování ve věci protikomunistických demonstrací, bude posouzena v dalším

souhrnu podání; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 -objektivita a vyváţenost na ve vysílání mezi
od 9:45 do 10:40 hodin, bude posouzeno v rámci komplexní předvolební analýzy; CET
21 spol., s.r.o./Nova - stíţnost na pouţívání titulu kníţe; CET 21 spol., s.r.o./Nova pořad Zákon a pořádek ze dne 17. ledna 2013 od 15.35 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova
- stíţnost na neobjektivitu ve věci prezidentských voleb, bude posouzeno v rámci
komplexní předvolební analýzy; CET 21/fanda - stíţnost na pro děti nevodné selfpromo;
CET 21 spol. s r.o./Nova - stíţnost na Prezidentský duel ze 23. ledna od 20:20 hodin;
FTV Prima/prima Love (interní) - stíţnost na ohroţování mravní výchovy mládeţe; FTV
Prima, spol. s r.o./Prima family - stíţnost na neobjektivitu a nevyváţenost v pořadu
Zprávy FTV Prima ze 13. ledna 2013 od 18:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima
family - upoutávka na pořad Cesty domů ze dne z 16. ledna v 18:30 hodin; PRIMA
FTV/prima family - pořad Receptář prima nápadů vysílaný dne 13. ledna od 11:50
hodin; Metropol TV, spol. s r.o. /TV Pětka - vtipy podňecující k rasové či jiné
nesnášenlivosti, stereotypizace menšin; 27. Metropol TV, spol. s r.o. /TV Pětka - výherní
pořady; Stanice O, a.s./Óčko - pořad Music Game; Barrandov Televizní Studio
a.s./Televize Barrandov - pořad EZO.TV; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný
program
logo
ČSOB
na
čepici
prezidenta;
Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program - objektivita a vyváţenost v předvolebních
debatách, bude zpracováno v rámci komplexního předvolebního monitoringu; ČESKÁ
TELEVIZE/Nespecifikovaný program - dopis generálního ředitele České televize;
Metropol TV, spol. s r.o. /TV Pětka - připojení k trestnímu oznámení; Česká
televize/ČT2
nesouhlas
s
rozhodnutím
Rady;
Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program - stíţnost neslyšícího diváka; Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný
program
úroveň
vysílání;
Nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program - objektivita a vyváţenost v předvolebním
vysílání.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ţádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem 18000 Praha 8 Libeň, Na Ţertvách 24/132, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání
se v pořadu VIP Zprávy, resp. v reportáţi o dárcích pro mateřskou školku v Domašově
nad Bystřicí, vysílané dne 13. prosince 2012 v 19:50 hodin na programu Prima family,
prezentuje společnost Mattel Czech Republic s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy), ţádá
společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00, o
podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k obsahu
stíţnosti na předvánoční obchodní sdělení společnosti Alza, zobrazující zeleného
muţíčka s notebookem a hromadou dárků, které bylo premiérově odvysíláno dne 10.
listopadu 2012 od 08:56:24 hodin na programu Nova. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
8-0-0
18. 0083(2013): MUCOS Pharma CZ, s.r.o./reklama/Wobenzym - absence výzvy k
pročtení příbalové informace
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne
5. února 2013 zahájit se zadavatelem reklamy, MUCOS Pharma CZ, s.r.o., IČO: 186 30
138 sídlem Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, správní řízení z moci úřední, neboť
zadáním reklamy Wobenzym premiérově vysílané dne 9. září 2012 od 8:53:32 hodin na
programu fanda, se dopustil moţného porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995
Sb., dle kterého musí reklama na humánní léčivé přípravky obsahovat zřetelnou, v
případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace.
Uvedená výzva však v reklamě absentuje
9-0-0
19. 0813(2012): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/Game Twist/4.10.2012/od 19:54
hodin
- Rada se seznámila s odborným vyjádřením Ministerstva financí ČR - odboru Státního
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve věci sluţby provozované na internetových
stránkách www.gametwist.cz
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.)
rozhodla dne 5. února 2013 zahájit se šiřitelem, společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na Ţertvách 132/24, 180 00 Praha 8, správní řízení z moci úřední,
neboť šířením reklamy na sluţbu GameTwist, dostupné na internetových stránkách
www.gametwist.cz, odvysílané premiérově dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na
programu Prima COOL, se dopustil moţného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje šíření reklamy zboţí, sluţeb nebo jiných
výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o propagaci herní sluţby, která je v přímém
rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, které zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných
podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.)
rozhodla dne 5. února 2013 zahájit se zadavatelem, společností KNOWLIMITS Group
a.s., IČ 24179396, sídlem Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 375/59, PSČ 101 00, správní
řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na sluţbu GameTwist, dostupné na
internetových stránkách www.gametwist.cz, odvysílané premiérově dne 4. října 2012 od
19:54 hodin na programu Prima COOL, se dopustil moţného porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje šíření reklamy zboţí,
sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o propagaci herní sluţby,
která je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, které zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií
a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.
9-0-0

20. 2012/610/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Televizní noviny/reportáţe o
problémech s registrem vozidel/13. a 16.7.2012 - po vyjádření
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 5.
února 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené
pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním
reportáţí o problémech s registrem vozidel v pořadu Televizní noviny ve dnech 13. a 16.
července 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, z důvodu absence předchozího
typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00
Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáţí
o problémech s registrem vozidel v pořadu Televizní noviny ve dnech 13. a 16.
července 2012 od 19:30 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváţenosti, konkrétně tím, ţe reportáţ nepřinesla objektivní a pravdivé
informace o celé problematice, aby umoţnila divákům vytvořit si vlastní názor, ale
vyzněla jako politický nátlak na ministra dopravy, který byl proveden na základě
neověřených a spekulativních argumentů, ministr byl opakovaně zesměšňován a bez
důkazů obviňován ze lţi, autoři reportáţí dokonce porušili zpravodajskou nestrannost
tím, ţe ministra dopravy ultimativně úkolovali a dokonce vyzvali k odstoupení, a rovněţ
došlo k účelovému zařazení informací s podstatou problému nesouvisejících, např. o
výši platu ministra nebo o srovnatelnosti dané problematiky s informováním o invazi
vojsk v srpnu 1968. V těchto reportáţích tedy došlo k hrubému porušení fungování
politické demokracie (svobodné politické soutěţe) a k porušení zásad objektivity a
vyváţenosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
9-0-0
21. 2008/1088/had/Gre: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS
Intensun/mut 1/6.5.2008/08:41:16/Prima - 400 000Kč - rozsudek NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 91/2012 ze
dne 8. 1. 2013, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost stěţovatele GREEN-SWAN
PHARMACEUTICALS, a. s., kterou poţadoval zrušení rozsudku Městského soudu v
Praze č. j. 5 Ca 159/2009 ze dne 27. 6. 2012, kterým byla zamítnuta ţaloba proti
rozhodnutí Rady sp.zn. 2008/1088/had/Gre, č. j. had/4804/09, o uloţení pokuty ve výši
400 000,- Kč pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila jako
zadavatel reklamy na přípravek GS, produkt Intensun soutěţ (mutace 1), která byla
premiérově vysílána dne 6. 5. 2008 v 8:41:16 hodin na programu Prima televize.
9-0-0
22. 2009/1148/vos/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Nejúţasnější videa světa
II/16.3.2008/14:20 - SPOJENÍ 2008/614-615 - 2x 200 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2013
č.j. 10 A 5/2010, kterým byla zamítnuta ţaloba FTV Prima, spol. s r.o. proti rozhodnutí
Rady ze dne 3. 11. 2009, č. j. 7533/09, o uloţení pokuty ve výši 400.000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu

Nejúţasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu Prima
televize.
9-0-0
23. 2012/950/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události/Bytový dům BrnoŢidenice/zneuţívání dávek na bydlení/12.11.2012/19:00
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize k
reportáţi Zneuţívání dávek na bydlení, v pasáţi věnované bytovému domu v BrněŢidenicích a jeho obyvatelům, které bylo součástí pořadu Události odvysílaného 12.
listopadu 2012 v 19:00 hodin na programu ČT1.
9-0-0
24. 0953(2012): ČESKÁ TELEVIZE; ČT24/Aktuálně 24/přímý přenos z jednání Ústavního
soudu/27.11.2012/14:03 - po podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, k postupu při ukončení přímého
přenosu ze slyšení nálezu Ústavního soudu a jeho odůvodnění, který byl do vysílání
zařazen dne 27. listopadu 2012 ve 14:03 hodin na programu ČT24 v rámci pořadu
Aktuálně 24 (dle titulku).
9-0-0
25. 0269(2012): Studio Moderna s.r.o.; Dr. Levine
- Rada se seznámila s odborným vyjádřením ve věci posouzení tvrzení obsaţených v
rámci reklamy (teleshoppingu) na produkt DRX Levine's.
9-0-0
26. 0016(2013): Kučera Jaromír; www.tvgold.cz/redakční odpovědnost - po podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením Jaromíra Kučery, sídlem Brno, ulice
Kosmonautů 413/11, PSČ 62500, jakoţto poskytovatele audiovizuální mediální sluţby
na vyţádání dostupnýé na internetové adrese www.tvgold.cz, ohledně toho, zda má
rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání do katalogu pořadů, tedy zda nese
redakční odpovědnost za veškerý zde umístěný audiovizuální materiál.
9-0-0
27. 2012/288/zab/PSK: PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV - rozhlasové vysílání
prostřednictvém vysílačů - ţádost o zvýšení výkonu vysílače Jihlava Bedřichov 98,0
MHz ze 150 W na 250 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, PS KŘÍDLA, s.r.o.
IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno o změnu skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to zvýšení výkonu kmitočtu Jihlava
Bedřichov 98,0 MHz ze 150 W na 250 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
PS KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno souhlas ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
zvýšení výkonu kmitočtu Jihlava Bedřichov 98,0 MHz ze 150 W na 250 W, souřadnice
WGS 84: 15 36 21 / 49 25 20
9-0-0
28. 2011/1033/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Svitavy 107,8 MHz / 200 W - po
rozsudku - provádění důkazů

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, BROADCAST
MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada
vyhodnotila soubor technických parametrů Svitavy Opatov 107,8 MHz / 200 W
(vysíláním zásobeno 41 652 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce,
jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu, Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem
Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Svitavy
Opatov 107,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21
9-0-0
29. 2011/1101/zab/BOH: Rádio Bohemia, spol. s r.o. / Kiss - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Děčín 97,1 MHz / 100 W - po
rozsudku - provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, Rádio Bohemia,
spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Kiss (licence Ru/116/01), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením
kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor
technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 53 676
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje
provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, Říčanská
3 č.p. 2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss (licence
Ru/116/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21
9-0-0
30. 2011/1112/zab/JUK: JUKE BOX, spol. s r .o. / RADIO ČAS - FM - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100
W - po rozsudku - provádění důkazů
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele, JUKE BOX, spol. s
r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o
změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas
Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 32 858 obyvatel)
na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby
mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, Rada uděluje provozovateli
JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k

provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS - FM
programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27
38
9-0-0
31. 2012/971/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / BBC; ţádost o předchozí
souhlas s převodem obchodního podílu
- Rada se seznámila s informací o podání akademického sochaře Štěpána Kotrby ze
dne 17.1.2013 ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení
předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele ze
společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere
Active ČR, a. s.
9-0-0
- Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-Vinohrady, identifikační
číslo 45245053, je účastníkem řízení ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom
(Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve
společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION
na společnost Lagardere Active ČR, a. s., které je Radou vedeno pod sp. zn.
2012/971/bar/BBC
9-0-0
- Řízení ve věci ţádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení
předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele ze
společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere
Active ČR, a. s., které je Radou vedeno pod sp. zn. 2012/971/bar/BBC, se nepřerušuje
9-0-0
- Rada seznamuje Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 PrahaVinohrady, identifikační číslo 45245053, s doplněním spisu a vyrozumívá jej o moţnosti
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí podle ustanovení §
36 odst. 3 správního řádu
9-0-0
32. 2013/7/bar/Rád: Rádio Pálava s. r. o. / Rádio Jih; ţádost o udělení předchozího
souhlasu se změnou licenčních podmínek – podíl mluveného slova
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Rádio Pálava s. r. o. se sídlem Brněnská 38/3163, 695 01 Hodonín,
identifikační číslo 26230780, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v
ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Jih
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/347/00
ze dne 14. 11. 2000) spočívající ve změně podílu mluveného slova (včetně
selfpromotion prvků vysílání) na 5 aţ 14 %
9-0-0
33. 0070(2013): Různí provozovatelé; souhrn podání
- Rada se seznámila s podnětem (č.j. 824/2013) posluchačky ohledně plánovaného
převodu obchodního podílu mezi společnostmi BBC Radiocom (Praha), s.r.o. a
Lagardere Active ČR, a.s. (A1); Rada se seznámila se stíţností posluchače na pořad
"Válka růţí", který je vysílán na programu Hitrádio Orion (A2); Rada se seznámila se
stíţností (č.j. 1147/2013) posluchačky na pořad "Dámský klub", který byl odvysílán dne
26. ledna 2013 na programu FREKVENCE 1 (A3); Rada se seznámila se stíţností (č.j.
1148/2013) posluchače na změnu názvu programu "Rádio Dobrý den" na název
"Hitrádio FM" (A4); Rada se seznámila se stíţností (č.j. 11372/2012) posluchače na

pořad "Tlučhořovi", který byl odvysílán dne 14. prosince 2012 od 18:05 hodin na
programu ČRo 2 - Praha a s jeho analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu
se zákonem č. 231/2001 Sb. (B5)
9-0-0
34. 0093(2013): Různí provozovatelé; analýzy obchodních sdělení v rozhlasovém
vysílání
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
COUNTRY RADIO s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 106,8 MHz Ústí nad Labem) dne
19. ledna 2013, DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 19. ledna 2013, EVROPA 2, spol. s r.o. (program
EVROPA 2; 90,5 MHz České Budějovice) dne 19. ledna 2013, Frekvence 1, a.s.
(program FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) 19. ledna 2013, Rádio Bohemia, spol. s
r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Brno) dne 19. ledna 2013, MAX LOYD, s.r.o. (program
DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 19. ledna 2013 a BROADCAST MEDIA, s.r.o.
(Radio Beat; 101,2 MHz České Budějovice) dne 19. ledna 2013
9-0-0
35. 0893(2012): Český rozhlas, analýza předvolebního vysílání za období 10. 9. aţ 11.
10. 2012 – podání vysvětlení
- Rada se seznámila s informací o podání vysvětlení Českého rozhlasu ve věci
odchylek ve volebních modelech, na jejichţ základě byli vybírání hosté do Volebního
speciálu Martina Veselovského vysílaného před krajskými volbami v roce 2012, od
reálného postavení politických stran
9-0-0
- Rada se seznámila s informací o vyjádření Českého rozhlasu ze dne 21. ledna 2013 k
doplnění výzvy Rady k podání vysvětlení
9-0-0
- Rada podle ustanovení § 137 správního řádu vyzývá provozovatele Český rozhlas se
sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 45245053, k
podání vysvětlení, jakým způsobem Český rozhlas zajistil, aby v pořadech Volební
speciál Martina Veselovského, vysílaných ve dnech 28. srpna 2012 od 17.06 hodin na
programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 30. srpna 2012 od 17.06 hodin na programu
Český rozhlas 1 Radioţurnál, 4. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1
Radioţurnál, 6. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 11.
září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 13. září 2012 od
17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 18. září 2012 od 17.06 hodin na
programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 20. září 2012 od 17.06 hodin na programu
Český rozhlas 1 Radioţurnál, 25. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas
1 Radioţurnál, 27. září 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál,
2. října 2012 od 17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, 4. října 2012 od
17.06 hodin na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál a 8. října 2012 od 17.06 hodin
na programu Český rozhlas 1 Radioţurnál, neměly výrazné odchylky v prezentovaných
volebních modelech od reálného postavení politických stran v jednotlivých krajích
dokázaného výsledky krajských voleb vliv na vyváţenost a objektivitu výše
jmenovaných politicko-publicistických pořadů, a to poskytnutím vstupních podkladů pro
volební model, na jehoţ základě Český rozhlas hosty do těchto pořadů vybíral, ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doručení této výzvy
9-0-0
36. 2012/920/bar/Rou: Route Radio s. r. o. / Rádio Dálnice; efektivní vyuţívání
kmitočtového spektra
- Rada se seznámila s informací ČTÚ ve věci vyuţívání kmitočtu 99,4 MHz o
vyzářeném výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov provozovatelem Route
Radio s. r. o.

9-0-0
37. 0092(2013): HAMCO, s. r. o. / RADIO HANÁ; efektivní vyuţívání kmitočtového
spektra
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o nevyuţívání kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném
výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Rýmařov provozovatelem HAMCO, s. r. o. a o
vyuţívání kmitočtu o vyzářeném výkonu 107,5 MHz z vysílacího stanoviště Valašské
Meziříčí provozovatelem HAMCO, s. r. o.
9-0-0
38. 0630(2012): informace o ţádostech o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
- Rada se seznámila s informací o dvou ţádostech advokáta Mgr. Ludvíka Kummera o
poskytnutí informací
8-0-0
39. 0066(2013): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby na provoz VKV vysílačů
9-0-0
40. 2013/71/zem/NOE: NOEL, s.r.o../Informační programy (místní infokanály) - televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek (ukončení vysílání programu Infokanál Vranov) předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli NOEL, s.r.o.., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na
Pískách 3, PSČ 695 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci,
č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání
a licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
ukončením vysílání programu Infokanál Vranov v kabelových systémech v k.ú. 785407
– Vranov u Brna, okres Brno-venkov a 613061, 613070, 747793 – Brumov-Bylnice,
Sidonie, okres Zlín, ke dni 31. března 2013.
9-0-0
41. 2013/76/sve/NTV: NTV cable s.r.o. - 1) televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna základního kapitálu, vkladu a výše obchodního podílu společníka a
společenské smlouvy - předchozí souhlas; 2) převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - změna vkladu a výše obchodního podílu společníka - předchozí
souhlas; 3) převzaté vysílání prostřednictvím kabelových systémů - změna základního
kapitálu a společenské smlouvy - na vědomí
- Rada vydá provozovateli NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo Napajedla,
Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti
o licenci č.j. Ru/32/02, ze dne 22. ledna 2002, dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně výše základního kapitálu, vkladu jediného
společníka a výše jeho obchodního podílu na 10 500 000,- Kč a s tím související změně
společenské smlouvy; dle podání č.j. 766 doručeného dne 18. ledna 2013
9-0-0
- Rada registruje provozovateli NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo Napajedla,
Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 změnu skutečností uváděných v přihlášce k
registraci č.j. Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. spočívající ve změně vkladu jediného společníka a výše jeho obchodního
podílu na 10 500 000,- Kč; dle podání č.j. 766 doručeného dne 18. ledna 2013
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, sídlo
Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61 o změně registrace č.j. Rg/3/98, ze dne

17. prosince 1997, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše
základního kapitálu na 10 500 000,- Kč a s tím související změnou společenské
smlouvy; dle podání č.j. 766 doručeného dne 18. ledna 2013
9-0-0
42. 2012/944/sve/Mik: Mikroregion Pernštejn, dobrovolný svazek obcí - převzaté
rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových sysémů - nová registrace
- Rada registruje právnickou osobu Mikroregion Pernštejn, dobrovolný svazek obcí, IČ
75123827, sídlo: Nedvědice 42/0, PSČ 592 62, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah
vysílání – výčet katastrálních území a okresů v rozsahu dle přiloţené tabulky o jednom
listu; programová nabídka: české rozhlasové programy: ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2
Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo 6, ČRo 7, ČRo Region, ČRo D-Dur,
ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, B B C, Proglas; české televizní programy: ČT 1, ČT
2, ČT 4, ČT 24, NOVA, Prima family, Prima COOL, Nova Cinema, Prima love, Pětka,
Nova Sport, fanda, Tv NOE, Televize Barrandov, O (Óčko), regionalnitelevize.cz,
Disney Channel, CS FILM, CS mini, FILM+2, ŠLÁGR TV; zahraniční televizní programy:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, EUROSPORT, Discovery Channel,
National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Viasat Explorer, Duck TV, dle podání č.j.
10982 doručeného dne 6. prosince 2012 a č.j. 596 doručeného dne 15. ledna 2013
9-0-0
43. 2013/43/FIA/Cze: Czech Digital Group, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna územního rozsahu vysílání –
předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s., IČ.: 258 42 609 se sídlem
Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 (registrace sp. zn.:
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008) změny v přihlášce k registraci
podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření územního
rozsahu vysílání dle individuálního oprávnění č. 195643/PT: Svitavy – Kamenná horka
dle ţádosti ze dne 8. ledna 2013, č.j.: 241
9-0-0
44. 2013/32/zem/Top: Top. Spirit, a.s.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů zánik platnosti registrace - zrušení registrace na
ţádost provozovatele převzatého vysílání
- Rada zrušuje podle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli Top.
Spirit, a.s., 49240137, se sídlem Praha 4, Milevská 1695/7, PSČ 140 00, registraci č.j.
Rg/30/98 ze dne 18. května 1998, na jeho ţádost, dle podání doručeného Radě dne 4.
ledna 2013, č.j. 189, ve znění doplnění ze dne 16. ledna 2013, č.j. 634.
9-0-0
45. 2013/72/zem/NOE: NOEL, s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - zrušení registrace v rozsahu k.ú. BrumovBylnice, Sidonie
- Rada v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., zrušuje
provozovateli převzatého vysílání, společnosti NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na
Pískách 3, Hodonín, PSČ 695 01, registraci č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna1997, v
rozsahu kabelových systémů v k.ú. 613061, 613070, 747793 – Brumov-Bylnice,
Sidonie, okres Zlín, na jeho ţádost ke dni 31. března 2012, dle podání č.j. 762
doručeného dne 18. ledna 2013.
9-0-0
46. 2013/31/sve/Kab: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. - převzaté vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - zrušení registrace v rozsahu katastrálního
území Štramberk, okres Nový Jičín

- Rada v souladu s § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zrušuje provozovateli
převzatého vysílání společnosti Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., IČ 60318988, sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 1152, PSČ 742 21, registraci č.j. Rg/15/96, ze dne 29. května
1996, v rozsahu katastrálního území Štramberk, okres Nový Jičín na jeho ţádost, ke dni
31. ledna 2013, dle podání č.j. 11797 doručeného dne 27. prosince 2012 a č.j. 565
doručeného dne 15. ledna 2013.
9-0-0
47. 2013/30/sve/Fix: FixPro zájmové sdruţení právnických osob - převzaté vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změna členů a jejich členských příspěvků předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli FixPro zájmové sdruţení právnických osob, IČ
72549688, sídlo: Brno 2, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00, změnu skutečností uváděných v
přihlášce k registraci sp.zn. 2011/1058/sve/FIX, ze dne 31. ledna 2012, dle § 29 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně členů zájmového sdruţení
právnických osob a jejich členských příspěvků na: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.,
IČ 60318988, členský příspěvek 20 000,- Kč; Noel, s.r.o., IČ 48908991, členský
příspěvek 20 000,- Kč; TKR Jašek, s.r.o., IČ 25385780, členský příspěvek 20 000,- Kč;
CORSAT s.r.o., IČ 25847112, členský příspěvek 5 000,- Kč; Kabel servis Praha, spol. s
r.o., IČ 25625217, členský příspěvek 5 000,- Kč; dle podání č.j. 11798 doručeného dne
27. prosince 2012, č.j. 564 doručeného dne 15. ledna 2013 a č.j. 943 doručeného dne
23. ledna 2013
9-0-0
48. 0079(2013): T-Systems Czech Republic a.s.; převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - oznámení změny sloţení kontrolního
orgánu společnosti po lhůtě - upozornění na porušení zákona
- Rada upozorňuje provozovatele T-Systems Czech Republic a.s. IČ: 610 59 382, se
sídlem Na Pankráci 1685/19, Praha 4, PSČ 140 00, podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v oznámení
změn ve sloţení kontrolního orgánu po zákonem stanovené lhůtě, a stanovuje mu lhůtu
k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
49. 0975(2012): UPC Česká republika, s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ
562262, sídlo: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní
program SMÍCHOV a zahraniční televizní programy Animal Planet HD a Hustler 3D HD,
který bude zařazen do kompletní programové nabídky v časovém rozsahu 23:00 - 05:00
hodin a do balíčku Hustler TV v časovém rozsahu 24 hodin s tím, ţe vysílání bude
zajištěno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace
technického zabezpečení, v rozsahu dle podání č.j. 11284 doručeného dne 12. prosince
2012 a č.j. 193 doručeného dne 4. ledna 2013
9-0-0
50. 0077(2013): převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - oznámení změny programové nabídky
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Jeseník, spol. s
r.o., IČ 47683163, sídlo: Jeseník, Dukelská 1240/27, PSČ 790 01, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/53/96 ze dne 10. srpna
1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní

programy: fanda, ŠLÁGR TV, Pětka a zahraniční televizní programy Dajto, Slovak Sport
TV, TLC; dle podání č.j. 3 doručeného dne 2. ledna 2013
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ
46709584, sídlo: Kadaň 1, kpt. Jaroše 1477/0, PSČ 432 02, dle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996,
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní
programy: Prima ZOOM, SMÍCHOV, TV Pohoda; dle podání č.j. 636 doručeného dne
16. ledna 2013
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 2550036, sídlo:
Napajedla, Masarykovo náměstí 87/0, PSČ 763 61, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997, spočívající
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy:
televize slovácko, Pětka, ŠLÁGR TV, SMÍCHOV, TV Pohoda, Prima ZOOM a
zahraniční televizní program TLC; dle podání č.j. 767 ze dne 18. ledna 2013, ve znění
č.j. 1177 doručeném dne 28. ledna 2013
9-0-0
51. 0068(2013): Různí provozovatelé; Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 15 oznámeními provozovatelů vysílání
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

