Zápis z 14. zasedání, konaného dne 16. 7. 2010
Přítomni: Šenkýř, Foltán, Kalistová, Kostrhun, Pejřil, Matulka, Bouška,
Omluveni: Krejčí, Rozehnal, Macková, Bezouška, Ondrová
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 14. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
7-0-0
2. 2010/461/FIA/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
vysílačů - ţádost o změnu licence spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání nařízené ústní jednání v 15:00 hodin
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866,
zaniká na základě ţádosti dle § 24 písm. f) platnost licencí pro vysílání programů
LOCAL TV Brušperk č.j. Ru/116/96, Local TV Nová Bělá, č.j. Ru/31/95, Local TV Příbor,
č.j. Ru/32/95, Local TV Sviadnov, č.j. Ru/36/95, Local TV Vratimov, č.j. 38/95, a vydává
o této skutečnosti osvědčení
7-0-0
- Rada uděluje provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, předchozí
souhlas se změnou územního rozsahu vysílání podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Local TV PLUS dle ţádosti a se související změnou
licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) podle vyjádření provozovatele na
nařízeném ústním jednání
7-0-0
3. 2010/629/KOZ/FAS: FASHION TV, a.s.- Ţádost o udělení licence k provozování
programu FASHION TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů a druţice nařízené ústní jednání v 15:20 hodin
4. 2010/399/sve/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., IČ 48394980/ INFOKANÁL
NEJ-TV - řízení o udělení licence k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím
kabelových systémů - ústní jednání 13. července 2010 v 15:40 hodin
5. 0616(2010): Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza předvolebního vysílání
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Televize Barrandov v
souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady
Hlavní zprávy od 23. března do 29. května 2010, Politická střelnice od 23. března do 29.
května 2010.
7-0-0
6. 0617(2010): První zpravodajská, a.s.; Analýza předvolebního vysílání
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Z1 v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Zprávy v 7:00, 12:30, 18:00,
18:30 a 21:00 hodin od 23. března do 29. května 2010, Interview Z1 od 23. března do
29. května 2010, Byznys a politika od 23. března do 29. května 2010 a pořad Byznys a
společnost od 23. března do 29. května 2010.
7-0-0
7. 0566(2010): CET 21 spol. s r.o.; Nova/Monitoring vysílání k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Televizní noviny, Odpolední
televizní noviny, Volby 2010 a Střepiny v období 23. března - 30. května 2010.
7-0-0
8. 0565(2010): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Monitoring vysílání k volbám do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima televize v souvislosti s
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Zprávy TV
Prima, Volby 2010, Nedělní partie a Fakta Barbory Tachecí v období 23. března - 30.
května 2010.
7-0-0
9. 0619(2010): Česká televize; Analýza předvolebního vysílání 2010, respektive pořadů
Události, komentáře, 168 hodin, Hyde park, Ekonomická inventura a Reportéři ČT
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání České televize v souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Události, komentáře, 168
hodin, Hyde park, Ekonomická inventura a Reportéři ČT v období 23. března - 30.
května 2010
7-0-0
10. 0541(2010): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza vysílání v souvislosti s volbami do PS Otázky Václava Moravce Speciál, Politické spektrum, Otázky Václava Moravce
(nedělní), Události
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání České televize v souvislosti s
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím pořady Otázky Václava
Moravce Speciál vysílané na programu ČT1 a ČT24 v období 17. února–27. května
2010, Politické spektrum vysílané na programu ČT24 v období 11. dubna–22. května
2010, Otázky Václava Moravce vysílané na programech ČT1 a ČT24 v období 21.
února–30. května 2010 a Události vysílané na programech ČT1 a ČT24 v období 23.
března–30. května 2010.
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Události, resp. příspěvku Nutnost, nebo obchod s kamarády? dne 11. dubna 2010 od
19:00 hodin na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváţenosti.
7-0-0
11. 0618(2010): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza zpravodajství České televize - kauza Gaza
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu ČT1 a ČT24 v souvislosti s
informováním veřejnoprávní televize o snaze prolomit blokádu pásma Gazy konvojem s
humanitární pomocí a následném zásahu ze strany izraelské armády, zahrnujícím
pořady Zprávy ze dne 31. května 2010, 1. a 2. června 2010 odvysílaného od 12:00
hodin na programech ČT 1 a ČT 24, Události ze dne 31. května 2010, 1. a 2. června
2010 odvysílaného od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24.
7-0-0
12. 0635(2010): HELP FILM s.r.o. ; Analýza vyţádaných záznamů české a polské verze
programu Film Box 25.4.2010 16-22h
- Rada shledala, ţe provozovatel HELP FILM, s.r.o. odvysílal pořady, upoutávky a
reklamy na programu Film Box (česká verze) dne 25. dubna 2010 v úseku 16:00–22:00
hodin v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a licencí.
7-0-0

- Rada zahajuje s provozovatelem HELP FILM, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 32 odst. 1 písm l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na vyţádání Rady
neposkytl záznam polské verze programu Film Box ze dne 25. dubna 2010 v úseku
16:00-22:00 hodin.
7-0-0
13. 0638(2010): Zpráva o screeningu za květen 2010 s návrhy dalšího postupu
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu s návrhy dalšího postupu za období květen 2010, která pokrývala úseky
vysílání těchto programů: První zpravodajská, a.s./Z1 (1. května 2010 12:00-20:00
hodin a 2. května 2010 12:00-20:00 hodin); Chello Central Europe s.r.o./Minimax (4.
května 2010 14:00-20:00 hodin a 13. května 2010 15:00-20:00 hodin); HBO Česká
republika, spol. s r.o./HBO (5. května 2010 16:00-20:00 hodin a 14. května 2010 12:0020:00 hodin); HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy (6. května 2010 12:0020:00 hodin); Česká programová společnost spol. s r.o./Spektrum (7. května 2010
12:00-20:00 hodin a 18.května 2010 16:00-22:00 hodin); HELP FILM, s.r.o./Film Box (7.
května 2010 12:00-20:00 hodin a 11. května 2010 18:00-22:00 hodin); HBO Česká
republika, spol. s r.o./Cinemax (8. května 2010 12:00-20:00 hodin); Hudební televize,
s.r.o./Retro Music Television (8. května 2010 21:00-05:00 hodin); Čská televize/ČT24
(9. května 2010 12:00-20:00 hodin); CET 21 spol. s r.o./MTV (10. května 2010 12:0020:00 hodin); Disney Channels (Benelux) B.V., organizační sloţka/Disney Channel (10.
května 2010 14:00-20:00 hodin); Barrandov Televizní Studio a.s./Barrandov TV (12.
května 2010 12:00-22:00 hodin); CET 21 spol. s r.o./Nova Sport (13. května 2010
18:00-22:00 hodin)
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem První zpravodajská, a.s., IČ 27204090, se sídlem
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení §
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Téma Z1 s
podtitulem Bussines a společnost, respektive rozhovorem o situaci PR agentur v Česku
dne 2. května 2010 na programu Z1 od 12:40 hodin se mohl dopustit porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání skryté a podprahové reklamy a teleshopping.
1-6-0
- Rada upozorňuje provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Purpurové květy dne 8. května 2010 na
programu Cinemax od 12:35 hodin se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichţ je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však moţné vysílat
pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
7-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem
Pobřeţní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, na porušení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním reklamy ZhuZhu křečci dne 13. května 2010 od 16:05
a 16:32 hodin na programu Minimax se dopustil porušení zákazu přímo pobízet děti a
mladistvé, aby kupovali nějaký výrobek nebo sluţbu s vyuţitím jejich nezkušenosti nebo
důvěřivosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
7-0-0
14. 0361(2010): ČESKÁ TELEVIZE; reklamní spoty v teleshoppingu Nákup extra - únor
2010
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklama CK Fischer fantazie klub (676) s premiérou vysílání dne 4. února 2010

ve 21:54:44 hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 5. února 2010 od 12:29:02
hodin na programu ČT1, 7. února 2010 od 21:55:10 hodin na programu ČT1, 8. února
2010 od 12:29:44 hodin na programu ČT1, 8. února 2010 od 22:10:44 hodin na
programu ČT1, 9. února 2010 od 12:29:47 hodin na programu ČT1, 10. února 2010 od
12:29:42 hodin na programu ČT1, 11. února 2010 od 12:29:36 hodin na programu ČT1,
12. února 2010 od 12:29:47 hodin na programu ČT1, 12. února 2010 od 22:21:20 hodin
na programu ČT1, 14. února 2010 od 10:59:42 hodin na programu ČT1, 15. února 2010
od 20:58:54 hodin na programu ČT1, 16. února 2010 od 12:30:50 hodin na programu
ČT1, 16. února 2010 od 21:13:27 hodin na programu ČT1, 17. února 2010 od 17:29:41
hodin na programu ČT1, 18. února 2010 od 12:29:40 hodin na programu ČT1, 18. února
2010 od 22:37:35 hodin na programu ČT1, 20. února 2010 od 22:37:11 hodin na
programu ČT1, 21. února 2010 od 21:55:13 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 od
21:00:46 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 od 18:26:53 hodin na programu ČT1
a 10. února 2010 od 23:11:15 hodin na programu ČT2, nebyla jako reklama
rozeznatelná, jelikoţ byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklama CK Fischer (677) s premiérou vysílání dne 4. února 2010 od 18:25:43
hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 4. února 2010 od 22:37:58 hodin na
programu ČT1, 6. února 2010 od 18:39:22 hodin na programu ČT1, 7. února 2010 od
18:38:12 hodin na programu ČT1, 10. února 2010 od 21:56:21 hodin na programu ČT1,
10. února 2010 od 23:03:52 hodin na programu ČT1, 11. února 2010 od 18:26:43 hodin
na programu ČT1, 14. února 2010 od 00:17:18 hodin na programu ČT1, 14. února 2010
od 18:37:29 hodin na programu ČT1, 15. února 2010 od 12:30:19 hodin na programu
ČT1, 15. února 2010 od 22:08:30 hodin na programu ČT1, 16. února 2010 od 17:30:02
hodin na programu ČT1, 17. února 2010 od 12:29:49 hodin na programu ČT1, 17. února
2010 od 22:30:54 hodin na programu ČT1, 18. února 2010 od 18:26:38 hodin na
programu ČT1, 19. února 2010 od 12:29:56 hodin na programu ČT1, 19. února 2010 od
22:21:24 hodin na programu ČT1, 20. února 2010 od 22:41:57 hodin na programu ČT1,
21. února 2010 od 18:39:03 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 od 12:29:38 hodin
na programu ČT1 23. února 2010 od 12:29:30 hodin na programu ČT1, 24. února 2010
od 22:35:06 hodin na programu ČT1, 5. února 2010 od 20:46:47 hodin na programu
ČT2, 7. února 2010 od 22:29:51 hodin na programu ČT2, 8. února 2010 od 22:55:30
hodin na programu ČT2, 9. února 2010 od 21:53:52 hodin na programu ČT2 a 12. února
2010 od 22:23:33 hodin na programu ČT2, nebyla jako reklama rozeznatelná, jelikoţ
byla zařazena v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot T-Mobile na produkt Pevný internet (680) s premiérou vysílání dne
7. února 2010 od 21:25:33 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 7. února 2010
od 22:48:11 hodin na programu ČT1, 16. února 2010 od 22:35:34 hodin na programu
ČT1, 25. února 2010 od 21:32:02 hodin na programu ČT1, 28. února 2010 od 22:10:27
hodin na programu ČT1, 8. března 2010 od 23:16:15 hodin na programu ČT1, 11.
března 2010 od 18:26:25 hodin na programu ČT1, 13. března 2010 od 22:36:00 hodin
na programu ČT1, 15. března 2010 od 22:45:29 hodin na programu ČT1, 16. března
2010 od 18:39:30 hodin na programu ČT1, 20. března 2010 od 12:30:19 hodin na
programu ČT1, 24. března 2010 od 23:23:14 hodin na programu ČT1 a 27. března 2010
od 23:29:54 hodin na programu ČT1, nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl
zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0

- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot AXA Bank (685) s premiérou vysílání dne 19. února 2010 od
23:05:21 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 20. února 2010 od 12:34:39
hodin na programu ČT1, 21. února 2010 od 10:55:40 hodin na programu ČT1, 21. února
2010 od 21:27:01 hodin na programu ČT1, 22. února 2010 od 18:27:05 hodin na
programu ČT1, 22. února 2010 od 21:11:09 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 od
22:45:52 hodin na programu ČT1, 23. února 2010 od 17:29:48 hodin na programu ČT1,
24. února 2010 od 23:43:42 hodin na programu ČT1, 24. února 2010 od 17:29:30 hodin
na programu ČT1, 25. února 2010 od 22:59:42 hodin na programu ČT1, 25. února 2010
od 20:54:15 hodin na programu ČT1, 26. února 2010 od 22:51:13 hodin na programu
ČT1, 26. února 2010 od 12:35:53 hodin na programu ČT1, 27. února 2010 od 18:39:22
hodin na programu ČT1, 27. února 2010 od 10:56:20 hodin na programu ČT1, 28. února
2010 od 18:37:12 hodin na programu ČT1, 28. února 2010 od 22:02:19 hodin na
programu ČT1, 28. února 2010 od 18:26:43 hodin na programu ČT1, 1. března 2010 od
22:26:57 hodin na programu ČT1, 1. března 2010 od 21:11:29 hodin na programu ČT1,
2. března 2010 od 18:26:37 hodin na programu ČT1, 3. března 2010 od 22:37:24 hodin
na programu ČT1, 3. března 2010 od 18:27:06 hodin na programu ČT1, 4. března 2010
od 22:36:21 hodin na programu ČT1, 4. března 2010 od 22:16:51 hodin na programu
ČT1, 5. března 2010 od 00:02:07 hodin na programu ČT1, 7. března 2010 od 21:36:19
hodin na programu ČT1 a 7. března 2010 od 22:07:22 hodin na programu ČT1, nebyl
jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
15. 0362(2010): ČESKÁ TELEVIZE; reklamní spoty v teleshoppingu Nákup extra březen 2010
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot Bwin (688) s premiérou vysílání dne 10. března 2010 od 20:24:53
hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 17. března 2010 od 20:26:11 hodin na
programu ČT2, 31. března 2010 od 20:25:12 hodin na programu ČT2, 7. dubna 2010 od
20:25:59 hodin na programu ČT2, 21. dubna 2010 od 20:25:03 hodin na programu ČT2
a 22. května 2010 od 20:29:23 hodin na programu ČT2, nebyl jako reklama
rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot Bwin (689) s premiérou vysílání dne 10. března 2010 od 21:36:00
hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 31. března 2010 od 21:36:14 hodin na
programu ČT2, 21. dubna 2010 od 21:36:56 hodin na programu ČT2 a 22. května 2010
od 21:35:45 hodin na programu ČT2, nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl
zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot Bwin (691) s premiérou vysílání dne 17. Března 2010 od 21:34:36
hodin na programu ČT2 a reprízami ve dnech 7. dubna 2010 od 21:37:33 hodin na
programu ČT2 a 28. dubna 2010 od 21:36:54 hodin na programu ČT2, nebyl jako
reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku Nákup extra
7-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, ţe reklamní spot AXA Bank (690) s premiérou vysílání dne 17. března 2010 od
18:26:10 hodin na programu ČT1 a reprízami ve dnech 18. března 2010 od 22:36:18

hodin na programu ČT1, 19. března 2010 od 18:26:10 hodin na programu ČT1, 19.
března 2010 od 18:26:30 hodin na programu ČT1, 19. března 2010 od 22:18:22 hodin
na programu ČT1, 20. března 2010 od 23:11:55 hodin na programu ČT1, 21. března
2010 od 10:58:25 hodin na programu ČT1, 21. března 2010 od 21:55:25 hodin na
programu ČT1, 22. března 2010 od 20:59:39 hodin na programu ČT1, 22. března 2010
od 22:09:53 hodin na programu ČT1, 23. března 2010 od 18:26:32 hodin na programu
ČT1, 24. března 2010 od 17:29:38 hodin na programu ČT1, 24. března 2010 od
22:36:14 hodin na programu ČT1, 25. března 2010 od 18:26:52 hodin na programu
ČT1, 25. března 2010 od 22:38:16 hodin na programu ČT1, 26. března 2010 od
22:18:05 hodin na programu ČT1, 26. března 2010 od 22:46:11 hodin na programu
ČT1, 27. března 2010 od 12:35:21 hodin na programu ČT1, 27. března 2010 od
18:26:10 hodin na programu ČT1, 28. března 2010 od 10:56:19 hodin na programu
ČT1, 28. března 2010 od 21:29:19 hodin na programu ČT1, 29. března 2010 od
22:10:45 hodin na programu ČT1, 30. března 2010 od 18:26:06 hodin na programu
ČT1, 31. března 2010 od 22:35:27 hodin na programu ČT1, 31. března 2010 od
21:11:14 hodin na programu ČT1 a 31. března 2010 od 23:22:34 hodin na programu
ČT1, nebyl jako reklama rozeznatelný, jelikoţ byl zařazen v teleshoppingovém bloku
Nákup extra
7-0-0
16. 0612(2010): Různí provozovatelé; souhrn podání OT
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 4. června aţ 30. června 2010: Česká televize/ČT2 - Nedej se, 16.
června 2010 od 18:15 hodin; Česká televize/ČT4 Sport - reklama na TV Samsung; FTV
Prima, spol. s r.o./ Prima televize - ranní vysílání, nekonkrétní pořad; Česká
televize/ČT2 - Kontexty, 22. června 2010 od 22:30; CET 21 spol. s.r.o./ NOVA - reklama
Cervarix, 25. května 2010 v 22.29:40 hod.; Česká televize/ČT24 - Otázky Václava
Moravce 2.část, 27. června 2010 13:05 hod.; Česká televize/ČT1 - Události, 31. května
2010 v 19:00 hod. - reportáţ o zásahu izraelské armády proti flotile mezinárodních lodí;
Česká televize/ČT1, ČT24 - jedná se o stíţnost na nekonkrétní pořad; Česká
televize/nekonkrétní program - jedná se o stíţnost na nekonkrétní pořad; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na teleshoppingový spot WS International
na misky Always Fresh; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - stíţnost na
reklamní spot Mountfield.
7-0-0
- Rada ţádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o sdělení informace, zdali je humánní léčivo
Cervarix schváleno k prodeji v rámci vakcinační akce Ministerstva zdravotnictví ČR.
7-0-0
- Rada oslovuje zdravotní pojišťovny ve věci ozřejmění výhod na zakoupení vakcíny
Cervarix.
7-0-0
17.
2010/250/vos/WM
:
WM
Communication
Prague,
a.s.
;
zpracovatel/Altermed/produkt Mobilin/mut 1
- Rada ukládá společnosti ALTERMED CORPORATION, a. s., IČ: 253 88 827, sídlem
Hněvotínská 711/56, 779 00 Olomouc, pořádkovou pokutu ve výši 25 000,- Kč, neboť
jako zadavatel reklamy Altermed, na produkt Mobilin, mutace 1, premiérově odvysílané
dne 8. října 2009 v 17:59 hodin na programu ČT1, nesplnila povinnost podle § 7a odst.
2 zákona č. 40/1995 Sb., tedy povinnost na výzvu orgánu dozoru pro účely správního
řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli jí zadané reklamy
7-0-0
18. 2009/1137/FOL/STE: SATER v.o.s.; KT Dobruška/10.-16.8.2009 - přerušení vysílání
bez souhlasu Rady_rozhodnutí

- Rada upozorňuje provozovatele, SATER, v.o.s., IČ: 62026836, se sídlem U plovárny
1420, Nový Bydţov, 504 01, na porušení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb.,
jehoţ se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání
programu KT Dobruška v období od 10. do 16. srpna 2009 se lhůtpou k nápravě 15 dnů
7-0-0
19. 2010/54/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Ordinace v Růţové zahradě/scény
prezentující obchodní dům TESCO/10.12.2009/20:00 - skrytá a neoddělená
reklama_ROZHODNUTÍ VE VĚCI
20. 2008/404/mac/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima televize/Sběratelé
kostí/4.2.2008/15:45 - 100 000,- Kč - ke III. rozhodnutí Rady
- Rada zastavuje s provozovatelem vysílání FTV Prima spol. s r.o. IČ: 481 15 908,
sídlem Na Ţertvách 24, 180 00 Praha 8, správní řízení vedené pro moţné porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 4.
února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize, neboť v předmětném řízení
nebyla splněna podmínka předchozího upozornění dle ustanovení § 59 zákona č.
231/2001 Sb., a tím odpadl důvod správního řízení.
7-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o. IČ: 481 15 908, sídlem Na
Ţertvách 24, 180 00 Praha 8, na porušení zákona, kterého se dopustil tím, ţe dne 4.
února 2008 od 15:45 hodin na programu Prima televize odvysílal pořad Sběratelé kostí,
který obsahoval záběry, znázorňující lidské ostatky po násilných trestných činech (v
čase od 05:17 – 07:56) a rekonstrukci brutálního způsobu vraţdy (v čase od 14:00 do
15:45) způsobilé děsit a traumatizovat dětského diváka a tím ohrozit zejména jeho
psychický vývoj s lhůtou k nápravě 15 dnů
7-0-0
21. 2010/299/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II (1)/Léto ve
městě/23.2.2010/17:40 - po vyjádření a po dokazování
22. 2008/1038/FOL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/w.ukazse.cz/mut1/5.4.2008/18:59:26 neidentifikace sponzora - 50 000Kč - ZASTAVENO
- Rada bere zpět kasační stíţnost ze dne 29. prosince 2009 č.j. sot/710/2009 proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2009, kterým bylo zrušeno
správní rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2008 sp. zn. 2008/1038/FOL/STO, č.j.
fol/240/09, jímţ byla uloţena pokuta 50.000,- Kč za porušení § 53 odst.1 zákona č.
231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora ww.ukazse.cz dne 5. dubna 2008 v
18:59:26 hodin na programu Óčko.
7-0-0
23. Rpo/144/05: FTV Prima, spol. s r.o.; Rpo/144/05 - Prima/VyVolení/10.10.2005/19:50 1 000 000Kč - po rozsudku NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22.6.2010, č.j. 6
As 15/2010, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.10.2010,
č.j. 7 Ca 157/2007 - 119, jímţ bylo zrušeno 2. rozhodnutí Rady ze dne 14.3.2007, č.j.
sot/3263/07 o uloţení pokuty ve výši 1 000 000,- Kč provozovateli FTV Prima, spol. s
r.o. za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu VyVolení dne 10.10.2005 od 19:50 hodin na programu Prima televize.
7-0-0
24. 2008/922/vos/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/168 hodin/reportáţ o církevních
restitucích/4.5.2008/21:50 - 400 000Kč - po rozsudku NSS - Kasační stíţnost Rady se
zamítá

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 5. května 2010,
č. j. 7 As 23/2010-73, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2009, č. j. 10 Ca 263/2009-36, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 3. 6. 2009, č. j. 3962/09, o uloţení pokuty ve výši
400.000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu 168
hodin, resp. reportáţe o církevních restitucích, dne 4. května 2008 od 21:50 hodin na
programu ČT1
7-0-0
25. 2008/373/FOL/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/SYNOTip/25.2.2008/19:44 - sponzor
reklamní znělky - 80 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2010
č.j. 7 As 83/2009 - 80, doručeným pod č.j.5048, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost,
kterou Česká televize napadla rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 397/2008
- 38 ze dne 13. března 2009, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí
Rady č.j. fol/6290/08, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 80.000,- Kč za porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení sponzora reklamní
znělky SYNOTtip, dne 25. února 2008 v 19:44 hodin na programu ČT1
7-0-0
26. 0517(2010): cross promotion - metodika
27. 2010/163/FOL/Prv: První zpravodajská, a.s.; označení sponzora MIRONET (sponzor
počasí, mutace 4) s premiérou dne 16.listopadu 2009 v 08:06:26 hod. na programu Z1,
bylo neoddělenou reklamou_ROZHODNUTÍ VE VĚCI_DOKAZOVÁNÍ
- Rada ukládá provozovateli, První zpravodajská, a.s., IČO: 27204090, se sídlem
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, pokutu ve výši 30 000,-Kč, pro porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe označení sponzora
MIRONET (sponzor počasí, mutace 4) s premiérou dne 16.listopadu 2009 v 08:06:26
hod. na programu Z1, obsahovalo zdůrazňovaní kvalit prodůktů společnosti Mironet
takovým způsobem, ţe se jednalo o neoddělenou reklamou. Současně Rada ukládá v
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč
7-0-0
28. 2010/301/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kriminálka New York II (3)/Zoo
York/25.2.2010/17:40 - po vyjádření
- Rada ukládá provozovateli vysílání CET 21 spol. s. r. o., IČ: 458 00 456, sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 25. února 2010 od 17:40 hodin
na programu Nova odvysílal pořad Kriminálka New York II (3), který obsahuje výjevy
násilí a realistické aţ naturalistické záběry zkoumání mrtvých těl a jejich částí, které jsou
způsobilé ohrozit psychický, ale i mravní vývoj dětí a mladistvých, čímţ došlo k porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 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 1.000,- Kč
7-0-0
29. 2010/13/dol/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o./ Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů -ţádost o přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 91,0
MHz/200 W alt 99,1 MHz/200 W
- Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. (licence Ru/138/01) souhlas
se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení

kmitočtu Velké Meziříčí 99,1 MHz / 100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
7-0-0
30. 2010/87/dol/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o./ Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů -ţádost o přidělení kmitočtu Vlašim-Psáře/Trhový
Štěpánov 101,2 alt 97,0 alt 101,6 MHz/200 W
- Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. (licence Ru/138/01) souhlas
se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení
kmitočtu Trhový Štěpánov 101,6 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
7-0-0
31. 2010/86/dol/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o./ Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů -ţádost o přidělení kmitočtu Český Krumlov 92,9
alt 91,9 alt 93,7 MHz/200 W
- Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. (licence Ru/138/01) souhlas
se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení
kmitočtu Český Krumlov 92,9 MHz / 200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
7-0-0
32. 2008/1664/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Kladno 107,5
MHz/200 W
33. 2008/1604/WED/BME: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Příbram 107,4
MHz/400 W
- Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 (licence
Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů,
spočívající v přidělení kmitočtu Příbram 107,4 MHz / 350 W podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
7-0-0
34. 2009/807/DOL/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / RADIO ČAS FM - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Moravský Krumlov 97,7
MHz/100 W a Oslavany 94,6 MHz/150 W
- Rada uděluje provozovateli JUKE BOX s.r.o. (licence Ru/81/98) souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Oslavany 94,6 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - FM
7-0-0
35. 2009/1015/DOL/CEO: Česká rozhlasová s.r.o. / Radio Orlík - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Češnovice - Suchá
95,5 MHz/400 W
- Rada uděluje provozovateli Česká rozhlasová s.r.o. (licence sp. zn. 2007/244/FIA)
souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v
přidělení kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Radio Orlík
7-0-0
36. 2010/64/dol/FLA: AKJO. Media s.r.o. / Rock Radio Gold - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Znojmo 104,9 MHz / 150 W

- Rada uděluje provozovateli AKJO. Media s.r.o. (licence Ru/100/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení
kmitočtu Znojmo 104,9 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Rock Radio Gold
7-0-0
37. 2010/273/dol/FLA: AKJO. Media s.r.o. / Rock Radio Gold - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu stanoviště kmitočtu Jindřichův Hradec 89,2
MHz / 50 W
- Rada uděluje provozovateli AKJO. Media s.r.o. (licence Ru/100/01) souhlas se
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Jindřichův Hradec 89,2 MHz / 50 W, z LON/LAT 15E0014 /
49N0744 na LON/LAT 14E5956 / 49N0755 podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program Rock Radio Gold
7-0-0
38. 2010/310/dol/AZR: AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtů Blansko 96,6
MHz/150 W a Vyškov 101,1 MHz/100 W
- Rada neuděluje provozovateli AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno IČ: 253 25 418
(číslo licence Ru/116/04) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických
parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Blansko 96,6 MHz/150 W a Vyškov 101,1
MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
7-0-0
39. 2010/224/dol/FPA: FORETNÍK PAVEL, RNDr. / Rádio Haná - rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů -ţádost o přidělení kmitočtu Přerov 103,3
MHz/100 W
- Rada neuděluje provozovateli Foretníku Pavlovi, RNDr. / RADIO HANÁ (číslo licence
Ru/101/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů,
spočívající v přidělení kmitočtu Přerov 103,3 MHz / 100 W z důvodu negativního
stanoviska ČTÚ
7-0-0
40. 2010/606/FOL/Krp: Krpenský František, Ing./Radio R - ţádost o zvýšení výkonu
kmitočtu Mokrá-Horákov 89,2 MHz z 5 W na 50 W
- Rada přerušuje s provozovatelem Ing. Františkem Krpenským řízení o změně
souboru technických parametrů podle § 20 odst. 4 a změně územního rozsahu podle §
21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanoviště a výkonu v
souboru technických parametrů, a to podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
z důvodu zahájení řízení o předběţné otázce, kterou je koordinace na ČTÚ a doplnění
informací podle § 17 odst.1 zákona č. 231/2001 Sb.
7-0-0
41. 0607(2010): Český rozhlas / ČRo 1 Radioţurnál, ČRo 2 Praha, Londa s.r.o. / RÁDIO
IMPULS, Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1, analýza předvolebního vysílání 3.5. - 27.5.
2010
- Rada shledala, ţe provozovatel Český rozhlas na programech Český rozhlas 1
Radioţurnál a Český rozhlas 2 Praha, provozovatel Londa, s.r.o. na programu RÁDIO
IMPULS a provozovatel Frekvence 1 na programu FREKVENCE 1 odvysílali vybrané
analyzované pořady v rozmezí dnů 3. aţ 27. května 2010 v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
7-0-0
42. 2010/620/mis/END: EN - DAXI, s.r.o./Hitradio APOLLO - analýza reklamního vysílání
ze dne 5. 5. 2010 ve vysílacích časech 10:00-14:00 hodin

- Rada vydává provozovateli EN - DAXI, s.r.o., upozornění na porušení § 48 odst. 1,
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy na politickou
stranu dne 5. května 2010 na programu Hitrádio APOLLO a stanovuje mu lhůtu k
nápravě 10 dnů ode dne doručení
7-0-0
43. 0637(2010): Krpenský František, Ing. / Radio "R", vysílání ze dne 8.3. 2010, 08:00 21:00 hodin, analýza
- Rada shledala, ţe provozovatel Ing. František Krpenský odvysílal program Radio „R“
v kontrolovaném dnu 8. března 2010 v čase od 08:00 do 21:00 hodin v souladu s
licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
7-0-0
44. 0639(2010): Různí provozovatelé - aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového
vysílání - podkla pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada se seznámila s podnětem posluchače, který se týká pořadů Názory a
argumenty vysílaných dne 31. 5., 4.6., 9.6., 25.6. 2010 v čase 18:00 hodin na programu
Český rozhlas 6 (provozovatel Český rozhlas); s podnětem posluchače na program
Evropy 2, provozovatele EVROPA 2, spol. s r. o., na Ranní show ze dne 1. července
2010 v čase 8:00 - 9:00 hodin; s podnětem posluchače na program RADIO HANÁ,
provozovatele Foretník Pavel, RNDr., který měl být odvysílán dne 1.července 2010 ve
13:40 hodin
7-0-0
45. 0529(2010): WALMARK a.s. - produkt Proenzi3 - zahájení správního řízení pro
moţné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb
- Rada zahajuje se společností Walmark a. s., IČ: 00536016, se sídlem: Oldřichovice
44, 73 961 Třinec, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt
Proenzi3, vysílané od 5. května 2010, na programu Rádio Impuls (premiérově
monitorované v 06:31:46 hod.) a v počtu 56 repríz do 14. května 2010 /výpis
jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/ na programech Rádio Impuls a Frekvence 1,
se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého
reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti
naznačovat
7-0-0
Seznam odvysílaných a monitorovaných reklamních spotů na produkt Proenzi3
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010

06:42:26 FREKVENCE 1
07:39:58 FREKVENCE 1
08:42:43 FREKVENCE 1
09:43:17 FREKVENCE 1
14:45:44 FREKVENCE 1
17:43:21 FREKVENCE 1
06:40:29 FREKVENCE 1
07:38:48 FREKVENCE 1
09:41:56 FREKVENCE 1
14:43:13 FREKVENCE 1
17:40:35 FREKVENCE 1
06:43:05 FREKVENCE 1
08:43:57 FREKVENCE 1
11:43:46 FREKVENCE 1
14:40:48 FREKVENCE 1
15:40:55 FREKVENCE 1
06:38:21 FREKVENCE 1
07:52:28 FREKVENCE 1
08:39:54 FREKVENCE 1

10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010

10:40:20 FREKVENCE 1
13:43:05 FREKVENCE 1
15:46:42 FREKVENCE 1
06:40:59 FREKVENCE 1
07:41:46 FREKVENCE 1
09:42:10 FREKVENCE 1
12:43:23 FREKVENCE 1
17:43:00 FREKVENCE 1
06:40:59 FREKVENCE 1
08:41:07 FREKVENCE 1
09:40:15 FREKVENCE 1
14:44:18 FREKVENCE 1
15:44:00 FREKVENCE 1
06:43:34 FREKVENCE 1
07:40:48 FREKVENCE 1
08:38:30 FREKVENCE 1
11:44:24 FREKVENCE 1
12:38:55 FREKVENCE 1
15:48:16 FREKVENCE 1
06:39:40 FREKVENCE 1
08:37:37 FREKVENCE 1
10:44:12 FREKVENCE 1
13:42:22 FREKVENCE 1
15:44:17 FREKVENCE 1

5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
7.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
10.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
12.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010

06:31:46 IMPULS
08:32:34 IMPULS
09:00:14 IMPULS
09:30:56 IMPULS
12:30:03 IMPULS
15:27:59 IMPULS
06:32:46 IMPULS
08:34:23 IMPULS
09:29:15 IMPULS
12:29:11 IMPULS
16:29:01 IMPULS
06:29:18 IMPULS
07:30:35 IMPULS
11:29:43 IMPULS
12:30:49 IMPULS
17:29:26 IMPULS
06:29:36 IMPULS
07:29:40 IMPULS
08:32:49 IMPULS
11:30:17 IMPULS
12:31:01 IMPULS
16:28:14 IMPULS
06:32:00 IMPULS
08:33:12 IMPULS
11:30:41 IMPULS
14:31:08 IMPULS
17:28:06 IMPULS
06:28:33 IMPULS
08:34:51 IMPULS
11:29:34 IMPULS
12:28:14 IMPULS
15:29:43 IMPULS
06:30:46 IMPULS
07:30:40 IMPULS
08:33:42 IMPULS

13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010

11:28:06 IMPULS
12:29:01 IMPULS
15:30:48 IMPULS
06:28:16 IMPULS
07:32:35 IMPULS
09:28:55 IMPULS
14:32:56 IMPULS
15:29:16 IMPULS

46. 0453(2010): APOTEX (ČR), spol. s r.o., produkt APO-CURENZYM - zahájení
správního řízení
- Rada zahajuje se společností APOTEX (ČR), spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí
1079/3a, 110 00 Praha 1, IČ 453 14 306, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním
reklamy na produkt APO Curenzym, vysílané 13. dubna 2010 v čase 06:58:15 06:58:43 na programu Kiss 98 FM, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat
7-0-0
47. 0632(2010): BROADCAST MEDIA, s.r.o.; oznámení o zařazování programových
prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Broadcast Media, s.r.o., o zařazování
programových prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem
7-0-0
48. 0604(2010): Informace o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasových sluţeb
- Rada se seznámila s informacemi ČTÚ o vydání krátkodobých oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasových sluţeb
7-0-0
49. 0511(2010): RADIOPROJEKT IV.Q 2009 + I.Q 2010
- Rada se seznámila s výsledky RADIOPROJEKTu za období 4. čtvrtletí roku 2009 a 1.
čtvrtletí roku 2010
7-0-0
50. 2009/1129/dol/ROU: Route Radio s.r.o.; Ţádost o přidělení kmitočtů 9 Kříţů 94,2
MHz/50 W, Divišov 96,4 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50
W, Humpolec 95,8 MHz/50 W, Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, Jáchymov na Moravě 104,1
MHz/50 W, Lesní Hluboké 94,2 MHz/50 W, Lhotka 94,1 MHz/50 W, Ostrovačice 94,2
MHz/50 W, Ostředek 88,6 MHz/50 W, Rousínov 91,6 MHz/50 W, Velká Bíteš 101,1
MHz/50 W
- Rada se seznámila s vyjádřením k ţalobě č.j. 3 A 28/2010 proti rozhodnutí sp.zn.
2009/1129/dol/ROU sp. zn. DOL/620/2010 ze dne 16. února 2010
7-0-0
51. 2010/473/zem/FEU: FILM EUROPE, s.r.o./MUZIKA CS; televizní vysílání šířené
prostřednictvím druţice - změna licenčních podmínek
- Rada vydává provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., spis. zn.: 2009/788/FIA/FIL,
souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., dle podání provozovatele doručeného pod č.j. 4050, spočívající v rozšíření vysílání
programu MUZIKA CS určeného pro ČR a SR, prostřednictvím kabelových systémů
provozovatelů převzatého vysílání: - SELF servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem

Pálavské nám. 11, 628 00 Brno - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle; v České republice
7-0-0
52. 0621(2010): Carolinas corporation, a.s. - televizní vysílání šířené prostřednictvím
kabelových systému a druţice/Fashion TV - Ţádost o ukončení vysílání
- Rada bere na vědomí, ţe provozovateli Carolinas corporation, a.s., IČ: 28454791,
zanikne ke dni 5. srpna 2010 na základě ţádosti dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a
druţice programu Fashion TV, vydaná na základě rozhodnutí č.j. Fia/604/09, sp.zn.
2008/1572/FIA/Car, ze dne 22. ledna 2009, a vydává o této skutenosti osvědčení
7-0-0
53. 2010/354/zab/MKO: Mimoňská komunální a.s. - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - převod akcií na třetí osobu a následovně ve společnosti bez
předchozího souhlasu Rady a neoznámené změny ve sloţení statutárního orgánu správní řízení
- Rada zastavuje dle § 60 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s
provozovatelem Mimoňská komunální, a.s., IČ: 251 56 527, vedené pro moţné
porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.
7-0-0
- Rada vydává provozovateli Mimoňská komunální, a.s., IČ: 251 56 527, upozornění
podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb, kterého se dopustil tím, ţe nepoţádal Radu o písemný
předchozí souhlas s převodem akcií na třetí osobu a následně s převodem akcií ve
společnosti, a stanovuje lhůtu k nápravě do pěti dnů od doručení tohoto upozornění
7-0-0
- Rada zastavuje dle § 60 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s
provozovatelem Mimoňská komunální, a.s., IČ: 251 56 527, vedené pro moţné
porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
7-0-0
- Rada vydává provozovateli Mimoňská komunální, a.s., IČ: 251 56 527, upozornění
podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb. spočívající v neoznámení změn ve sloţení statutárního orgánu, a stanovuje lhůtu k
nápravě do pěti dnů od doručení tohoto upozornění
7-0-0
54. 2010/626/zem/TEL: TELEPACE s.r.o.; televizní vysílání prostřednictvím druţice doplnění licence o hlavní jazyk televizního vysílání a výčet států, na jejichţ území má
být vysílání zcela nebo převáţně směřováno, podle § 21 odst. 3 zákona 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli TELEPACE s.r.o., dle podání provozovatele doručeného
pod č.j. 5241, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č.j. Ru/1/06 o hlavní
jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Velká Británie, Francie, Belgie,
Nizozemí, Lucembursko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Dánsko, Švédsko,
Polsko, Bělorusko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Rakousko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, San Marino,
Monako; na jejichţ území je vysílání programu Tv NOE zcela nebo převáţně
směrováno (§14 odst. 1, písm. j)
7-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Velké Británie (Spojené království), Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Dánska, Švédska,
Polska, Slovenské republiky, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Itálie, na
jejichţ území je televizní vysílání, provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, zcela
nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č.j. Ru/1/06 ze dne

26. ledna 2006; doba platnosti licence do 29. ledna 2018; označení (název) programu:
Tv NOE; základní programová specifikace: nekomerční televizní program s etickým
rozměrem stavějící na tradičních křesťanských hodnotách - kulturní, informační,
vzdělávací a zábavný pro celou rodinu; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
7-0-0
55. 2010/642/zem/BRO: BROAD ROAD a.s.; televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle §
21 zákon č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli BROAD ROAD a.s. podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010
Sb. územní rozsah vysílání licence Ru/77/05 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst.1
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod čj. 5416
7-0-0
56. 2010/582/FIA/11 : 11 TV production, s.r.o. / Metropol TV - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a
okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli 11 TV production, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2010/432/FIA/11 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 11. června 2010, č.j. 4921
7-0-0
57. 2010/579/sve/MME: MAME Moravské Budějovice, s.r.o./MBi - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a
okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o. podle § 21 písm. 2
zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah licence č.j. Ru/228/02 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod č.j. 4862
7-0-0
58. 2010/625/zem/Flo: Florián Jiří; televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2
zákona č.132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli Jiřímu Floriánovi podle § 21 odst.2 zák.č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence Ru/284/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst.1
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod čj. 5298
7-0-0
59. 2010/598/sve/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o./TV Třinec, Těšínské minuty
- televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - doplnění licence o výčet
katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. podle § 21 písm. 2
zákona č. 132/2010 Sb. územní rozsah licence č Ru/229/02 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14
odst. 1 písm. f zákona č. 231/2001 Sb.) dle podání provozovatele doručeného pod č.j.
4924
7-0-0
60. 2010/643/sve/CZR: Media Vision s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím druţice změna vkladu společníků, výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli Media Vision s r.o. (registrace sp. zn.
2006/960/sve/CZR, č.j. sve/8685) změnu skutečností uváděných v přihlášce o registraci

dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) spočívající ve změně vkladu společníků, výše jejich
obchodních podílů a seznamu společníků dle č.j. 5417
7-0-0
61. 2010/449/KOZ/TMO: TV MORAVA, s.r.o. - zemské televizní vysílání prostřednictvím
vysílačů - stanovení diagramu vyuţití rádiových kmitočtů - vrácení správního poplatku
- Rada vrací provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, na základě ţádosti dle §
7 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek ve výši 10
000,- Kč, uhrazený ve věci stanovení diagramu vyuţití rádiových kmitočtů dne 14.
června 2010
7-0-0
62. 0641(2010): DIGI Czech Republic, s. r. o. - převzaté vysílání prostřednictvím druţice
- Ţádost o stanovisko Rady ve věci registrace převzatého vysílání
- Rada se seznámila s dopisem společnosti DIGI Czech republic, s.r.o., ze dne 14.
června 2010, ve věci registrace převzatého vysílání, a schvaluje předloţený návrh
odpovědi
7-0-0
63. 0623(2010): Změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání
7-0-0
64. 0646(2010): Informace o novele zákona o elektronických komunikacích č. 153/2010
Sb. účinné od 1. července 2010
- Rada se seznámila s informacemi o novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, provedenou zákonem č. 153/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.
července 2010
7-0-0
65. 2010/603/VEJ/ZAK: ZAK TV s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby R1 ZAK
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ZAK TV
s.r.o. / R1 ZAK do Evidence pod číslem 2010/603 a vydává poskytovateli potvrzení o
zápisu do Evidence.
7-0-0
66. 2010/631/dol/STU: Studio ReVi s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Webové
stránky TV RTM
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Studio R
e V i s.r.o. / Webové stránky TV RTM do Evidence pod číslem 2010/631 a vydává
poskytovateli audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do
Evidence
7-0-0
67. 2010/630/dol/DIV: DIVIDA s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Topfun
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání DIVIDA
s.r.o. / Topfun do Evidence pod číslem 2010/630 a vydává poskytovateli audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do Evidence
7-0-0
68. 2010/636/dol/BEL: Belţík Richard; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Webový
portál
69. 2010/640/dol/SMA: SMART Comp. a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
NETBOX ® Videopůjčovna
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání SMART
Comp. a.s. / NETBOX ® Videopůjčovna do Evidence pod číslem 2010/640 a vydává

poskytovateli audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do
Evidence
7-0-0
70. 2010/531/dol/MKR: Město Kralupy nad Vltavou; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
TV Kralupy
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Město
Kralupy nad Vltavou / TV Kralupy do Evidence pod číslem 2010/531.
7-0-0
71. 2010/583/VEJ/TVL: TV LYRA s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby R1 LYRA
- Rada nezapisuje TV LYRA s.r.o. / R1 LYRA jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence.
7-0-0
72. 2010/605/dol/REZ: Rezek Roman; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Firemní
video Roman Rezek
- Rada nezapisuje Romana Rezka / Firemní video Roman Rezek jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence.
7-0-0
73. 2010/647/vav/TEL: TELEPACE s.r.o.; Informace o naplnění výjimky - nezařazení do
Evidence
- Rada bere na vědomí informaci společnosti TELEPACE s.r.o. o naplnění výjimky pro
nezařazení do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
7-0-0
74. 2010/600/zem/NOE: NOEL, s.r.o.; televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2
zákona č.132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli NOEL, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zák.č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence Ru/124/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst.1
písm. f) dle podání provozovatele doručeného pod čj. 4927
7-0-0
75. 2009/427/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Střepiny/15.3.2009/21:20 - ohroţení
dětí a mladistvých - 200 000kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2010 č.j.
10 A 55/2010 - 56, doručeným pod č.j.5507, kterým byla zamítnuta ţaloba, kterou CET
21 spol. s r. o. napadla správní rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009 sp. zn.
2009/427/FOL/CET, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 200.000,- Kč za porušení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Střepiny, resp. reportáţe o
problému sebepoškozování dne 15. března 2009 od 21:20 hodin na programu Nova,
obsahujícího realistické scény jednotlivých způsobů sebepoškozování a poraněných
obětí sebepoškozování.
7-0-0
76. 2010/514/sve/TET: TETA s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím kabelových
systémů - změna programové nabídky - předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli TETA s.r.o. (registrace č.j. Rg/41/99) dle § 29 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím
rozšíření o nové převzaté televizní programy české: Prima COOL, Nova Cinema,
Televize Barrandov, Z1, SPORT 5, FILMBOX EXTRA, NOVA HD, ČT HD, HBO HD,
Sport2, CS mini, LEO TV (22:00-06:00 h), KINO CS, DOKU CS, MUZIKA CS, HD Plus
(HD+), Retro Music Television; televizní programy zahraniční: DOKU KLUB, FISHING &
HUNTING PREMIUM CHANNEL, Discovery World, Investigation Discovery (Europe),

Private Spice (22:00 – 06:00 h), MUSIQ 1, STV 3, Playboy TV (23:00 – 04:00 h), Adult
Channel /23:00 – 06:00 h), JimJam, Bebe TV, bebe TV HD, National Geographic
Channel HD, TV 8, The History Channel, The History Channel UK-HD, Discovery HD
Europe, Baby TV, Viasat Nature, NAT GEO MUSIC, France 24, AB Motoreus, XXL TV
(22:30 – 06:00 h), Ţivá Televizia; rozhlasové české: ČRo – Region, ČRo – 6, ČRo DDur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo 4 Rádio Wave, Radio Proglas, dle č.j.
4527, 5343, 5458, č.j. 5560
7-0-0
77. 2010/650/sve/KTŘ: Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. 1) předchozí souhlas: a)
televizní vysílání - změna základního kapitálu, vkladu společníka, obchodního podílu a
společenské smlouvy; b) převzaté vysílání - změna základního kapitálu, vkladu
společníka a obchodního podílu; 2) na vědomí: a) televizní vysílání - změna firmy,
sídla, statutárního orgánu, způsobu jednání za společnost, zrušení dozorčí rady; b)
převzaté vysílání - změna firmy, sídla, statutárního orgánu, způsobu jednání za
společnost, zrušení dozorčí rady a změna společenské smlouvy
- Rada vydává provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. souhlas a) ke změně
skutečností uvedených v ţádosti o licenci č.j. Ru/229/02 dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně výše základního kapitálu, vkladu jediného
společníka, výše jeho obchodního podílu a změně společenské smlouvy a b) ke změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rgp/26/97 dle § 29 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše základního kapitálu, vkladu
jediného společníka a výše jeho obchodního podílu, dle č.j. 5457
7-0-0
- Rada se seznámila s informací, ţe provozovatel Kabelová televize, spol. s r.o. a) v
souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. oznámil změnu firmy, sídla společnosti,
statutárního orgánu, způsobu jednání za společnost a zrušení dozorčí rady do 30 dnů
ode dne, kdy k těmto změnám došlo (licence č.j. Ru/229/02); b) v souladu § 29 odst. 3
zákona č 231/2001 Sb., oznámil změnu firmy, sídla společnosti, statutárního orgánu,
způsobu jednání za společnost, zrušení dozorčí rady a změnu společenské smlouvy do
15 dnů ode dne kdy k těmto změnám došlo (registrace .č.j. Rgp/26/97), dle č.j. 5457
7-0-0
78. 2010/651/dol/SPO: SPORTSTREAM s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
SPORTSTREAM
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
SPORTSTREAM s.r.o. / SPORTSTREAM do Evidence pod číslem 2010/651 a vydává
poskytovateli audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do
Evidence
7-0-0
79. 2010/652/dol/REP: Řepa Václav; Ţádost o evidenci nelineární sluţby radio Valaška
- Rada nezapisuje Ing. Václava Řepu / radio Valaška jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
7-0-0
80. 0654(2010): Zpráva z česko-slovenského setkání Rady pro rozhlasové a TV vysílání
s Radou pre vysielanie a retransmisiu
- Rada bere na vědomí zprávu o setkání české Rady pro rozhlasové a TV vysílání se
slovenskou Radou pre vysielanie a retransmisiu
7-0-0
81. 0509(2010): Route Radio s.r.o.; upozornění na nedodrţení územního rozsahu
vysílání
- Rada nevyhovuje ţádosti právního zástupce provozovatele Route Radio s.r.o. o
prodlouţení lhůty k nápravě stanovené upozorněním na porušení zákona ident. 509

(2010), naše zn. cun/1984/2010 ze dne 8. června 2010, a to z důvodu, ţe by jejím
prodlouţením mohlo docházet k obcházení rozsudku Městského soud v Praze č.j. 9 A
10/2010 ze dne 19. května 2010
7-0-0
82. 2010/656/hru/Sel: Select system s.r.o.- přihláška k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů
- Rada registruje dle § 26 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. společnost SELECT
SYSTEM, s.r.o., IČ 25382292, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spis. zn.:
2010/656/hru/Sel,: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území: Bludov –
605816, Bratrušov – 609650 Chromeč– 654221, Horní Temenice – 764469, Dolní
Temenice – 764442, Filipová - 687065, Hanušovice- 637203, Kociánov - 687081,
Kolšov - 668613, Kouty nad Desnou - 687073, Petrov nad Děsnou - 719790,
Postřelmov - 726176, Rapotín -739359, Rejhotice - 687103, Rovensko - 742058,
Sobotín - 752061, Sudkov -758779, Štíty - město - 763993, Šumperk - 764264, Velké
Losiny -779083, Vikýřovice -781827, Zábřeh na Moravě - 789429; okresy: okres
Šumperk; programová nabídka – registrované televizní programy: Animal Planet, AXN,
AXN Crime, AXN Sci-fi, Baby TV, Cinemax, Cinemax 2, CS Film, CS Mini, ČT1, ČT2,
ČT24, ČT4 Sport, Discovery Channel, DISCOVERY Investigation, Discovery Sci-Trek,
Discovery Travel/Living, Discovery World, Disney Channel, DOQ, Euro sport 2, Euro
Sport1, Fashion TV , Film +, Filmbox, Filmbox Extra , HBO, HBO 2, HBO Comedy, JOJ,
JOJ Plus, Leo TV, Markíza, Nat Geo Wild, National Geographic, National Geographic
HD, NOE, Nova, Nova Cinema, Nova MTV, Nova Sport, Óčko, Playboy TV, Prima,
Prima Cool, Private Spice, Public, Sport 5, STV 1, STV 2, STV 3, The Fishing and
Hunting Channel, Travel Channel, TV Barrandov, TV Doma, Viasat Explorer, Viasat
History, Z1
7-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

