Zápis z 16. zasedání, konaného dne 24. 8. 2010
Přítomni: Šenkýř, Foltán, Pejřil, Bouška, Krejčí, Rozehnal, Macková, Bezouška, Ondrová,
Matulka
Omluveni: Kalistová, Kostrhun
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 16. zasedání
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
9-0-0
2. 2010/746/dol/TMB: T-Mobile Czech Republic a.s.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby Videozóna
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání T-Mobile
Czech Republic a.s. / Videozóna do Evidence pod číslem 2010/746 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
3. 2010/749/dol/TMB: T-Mobile Czech Republic a.s.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby T-music
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání T-Mobile
Czech Republic a.s. / t-music do Evidence pod číslem 2010/749 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
4. 2010/846/VEJ/Tel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby O2Active
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. / O2Active do Evidence pod číslem 2010/846 a
vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
9-0-0
5. 2010/813/VEJ/Tel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby O2TV Videotéka
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. / O2TV Videotéka do Evidence pod číslem
2010/813 a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
9-0-0
6. 2010/812/VEJ/Tel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby O2TV TV archiv
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. / O2TV TV archiv do Evidence pod číslem 2010/812
a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.
9-0-0
7. 2010/871/dol/ELE: Elektrika.cz spol. s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
Multimediální doplnění portálu Elektrika.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
Elektrika.cz spol. s r.o./Multimediální doplnění portálu Elektrika.cz do Evidence pod
číslem 2010/871 a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
8. 2010/799/dol/BIL: BÍLA Oldřich; Ţádost o evidenci nelineární sluţby TV Hradec

- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Oldřicha
Bílu TIRIS/TV Hradec do Evidence pod číslem 2010/799 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
7-0-0
9. 2010/798/dol/BIL: BÍLA Oldřich; Ţádost o evidenci nelineární sluţby TV INTERNET
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Oldřicha
Bílu TIRIS/TV INTERNET do Evidence pod číslem 2010/798 a vydává poskytovateli
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání potvrzení o zápisu do Evidence
7-0-0
10. 2010/806/DOL/PLA: PLAY NET a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
best4man.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání PLAY
NET, s. r. o./www.best4man.cz do Evidence pod číslem 2010/806 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
11. 2010/802/dol/SNI: SNi s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby tvstav
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání SNi, s. r.
o./tvstav do Evidence pod číslem 2010/802 a vydává poskytovateli potvrzení o zápisu
do Evidence
8-0-0
12. 2010/790/dol/CTV: ČESKÁ TELEVIZE; Ţádost o evidenci nelineární sluţby iVysílání
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Českou
televizi/iVysílání do Evidence pod číslem 2010/790 a vydává poskytovateli potvrzení o
zápisu do Evidence
9-0-0
13. 2010/787/dol/POL: POLAR televize Ostrava, s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby TVportály
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání POLAR
televize Ostrava, s. r. o./TVportály do Evidence pod číslem 2010/787 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
14. 2010/786/dol/CES: Česká regionální televize - ČRTV s.r.o.; Ţádost o evidenci
nelineární sluţby ČRTV
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ČRTV,
s. r. o./ČRTV do Evidence pod číslem 2010/786 a vydává poskytovateli potvrzení o
zápisu do Evidence
9-0-0
15. 2010/770/dol/NAC: NaCesty.cz s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Videa z
cestování
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
NaCesty.cz, s. r. o./Videa z cestování do Evidence pod číslem 2010/770 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
16. 2010/768/dol/MYN: Mynařík Lukáš; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Loupak.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Lukáše
Mynaříka/Loupak.cz do Evidence pod číslem 2010/768 a vydává poskytovateli potvrzení
o zápisu do Evidence
9-0-0

17. 2010/767/dol/TVB : Tv Beskyd s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby TV
Beskyd
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání TV
Beskyd, s. r. o./TV Beskyd do Evidence pod číslem 2010/767 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
7-0-0
18. 2010/707/dol/DOC: Doc-Air, o.s.; Ţádost o zápis nelineární sluţby Doc Alliance
Films
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání Doc-Air,
o.s./Doc Alliance Films do Evidence pod číslem 2010/707 a vydává poskytovateli
potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
19. 2010/922/vav/SAT: SAT Plus, s.r.o.; Ţádost o zařazení do Evidence
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání SAT
Plus, s. r. o./UPS EXPRESS do Evidence pod číslem 2010/922 a vydává potvrzení o
zápisu do Evidence
9-0-0
20. 2010/925/vav/SAT: SAT Plus, s.r.o.; Źádost o zápis do Evidence
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání SAT
Plus, s. r. o./HD plus do Evidence pod číslem 2010/925 a vydává potvrzení o zápisu do
Evidence
9-0-0
21. 2010/923/vav/SAT: SAT Plus, s.r.o.; Ţádost o zápis do Evidence
- Rada nezapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání SAT
Plus, s. r. o./FUN 1 do Evidence pod číslem 2010/923
9-0-0
22. 2010/926/vav/Prv: První zpravodajská, a.s.; Źádost o zápis do Evidence
- Rada nezapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání První
zpravodajská, a.s./ARCHIV Z1 na kanálu YouTube plus do Evidence pod číslem
2010/926
9-0-0
23. 2010/869/dol/MIT: MITON CZ, s.r.o. ; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
Moviezone.cz
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání MITON
CZ, s. r. o./Moviezone.cz do Evidence pod číslem 2010/869 a vydává potvrzení o
zápisu do Evidence
9-0-0
24. 2010/928/vav/Sta: Statutární město Hradec Králové ; Ţádost o zápis do Evidence
- Rada vyzývá poskytovatele Statutářní město Hradec Králové k vyjádření v otázce
osoby poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na webových stránkách
www.hkhit.org
9-0-0
25. 2010/927/vav/Pav: Pavel Mrskoš - AMAT; Ţádost o zápis do Evidence
- Rada nezapisuje poskytovatele Mrskoš Pavel - AMAT do Evidence pod č. 927/2010
9-0-0
26. 2010/747/dol/TMB: T-Mobile Czech Republic a.s.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby T-zones

- Rada nezapisuje T-Mobile Czech Republic a.s. / T-zones jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
9-0-0
27. 2010/748/dol/TMB: T-Mobile Czech Republic a.s.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby FRAG
- Rada nezapisuje T-Mobile Czech Republic a.s. / FRAG jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
8-0-0
28. 2010/750/dol/KUB: Kubák Přemek; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
www.oblibeny.cz
- Rada nezapisuje Přemka Kubáka / www.oblibeny.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence
8-0-0
29. 2010/808/VEJ/BAR: Barrandov Televizní Studio a.s.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby Archiv pořadů TV Barrandov
- Rada nezapisuje Barrandov Televizní Studio a.s./Archiv pořadů TV Barrandov jako
poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání do Evidence.
9-0-0
30. 2010/801/dol/JAN: Janečková Jitka; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Magazín
SuperIphone.cz
- Rada nezapisuje Jitku Janečkovou/Magazín SuperIphone.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
8-0-0
31. 2010/800/dol/JAN: Janečková Jitka; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Magazín
SuperApple.cz
- Rada nezapisuje Jitku Janečkovou/Magazín SuperApple.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
7-0-0
32. 2010/803/DOL/PLA: PLAY NET a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
prvnízprávy.cz
- Rada nezapisuje PLAY NET, s. r. o./prvnízprávy.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
8-0-0
33. 2010/805/dol/PLA: PLAY NET a.s. ; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
klinikazdravi.cz
- Rada nezapisuje PLAY NET, s. r. o./klinikazdravi.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
34. 2010/804/dol/PLM: PLAY MEDIA s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
českéragby.cz
- Rada nezapisuje PLAY MEDIA, s. r. o./českéragby.cz jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
35. 2010/795/dol/VPR: V-Press s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Velo revue
- Rada nezapisuje V-Press, s. r. o./Velo revue jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
8-0-0

36. 2010/796/dol/VPR: V-Press s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
Cykloturistika
- Rada nezapisuje V-Press, s. r. o./Cykloturistika jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
37. 2010/797/dol/VPR: V-Press s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby 53x11
- Rada nezapisuje V-Press, s. r. o./53x11 jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
38. 2010/789/dol/MON: Monitor 24, občanské sdruţení; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby Zpravodajský a informační portál monitor 24.cz
- Rada nezapisuje Monitor o.s/Zpravodajský a informační portál monitor24.cz jako
poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
39. 2010/896/dol/DIA: Dial Telecom, a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby
Multimediální přenosy
- Rada nezapisuje Dial Telecom, a. s./Multimediální přenosy jako poskytovatele
audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání
7-0-0
40. 2010/904/dol/SAZ: Sazka, a.s.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby Tipovani.cz
- Rada nezapisuje SAZKA, a. s./Tipovani.cz jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
9-0-0
41. 2010/903/dol/PHM: pHmedia s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární sluţby iVysočina.cz
- Rada nezapisuje pHmedia, s. r. o./i-Vysočina.cz jako poskytovatele audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání
8-0-0
42. 0929(2010): Odpověď na ţádost o spolupráci týkající se § 6 odst. 3 zákona č.
132/2010 Sb.
- Rada se seznámila s odpovědí Ministerstva kultury ČR týkající se § 6 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb.
7-0-0
43. 2010/590/had/WAL: WALMARK a.s.; Urinal akut/mut 2/1.4.2010/11:53:00/Primadokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/590/had/WAL provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy na produkt Akut (mutace 2), premiérově vysílané dne 1.
dubna 2010, 11:53:00 hodin, na programu Prima televize
9-0-0
- Rada zahajuje se společností COMTECH spol.s r.o., IČ 00351407, se sídlem Zlín,
Lorencova 37914 správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na produkt
Urinal Akut (mutace 2), premiérově vysílané dne 1. dubna 2010, 11:53:00 hodin, na
programu Prima televize v počtu 208 repríz do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých repríz
v přiloţeném seznamu/ na programech Barrandov, ČT1, ČT2, ČT24, Nova, Nova
Cinema a Prima televize, se mohla dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje přisuzovat potravině vlastností prevence,
ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti
naznačovat
9-0-0

44.
2010/594/had/APO:
APOTEX
(ČR),
spol.
s
r.o.;
Apocurenzym/14.11.2009/18:52:13/Prima-dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/594/had/APO provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy na produkt APO-CURENZYM, premiérově vysílané dne
14. listopadu 2009 od 18:52:13 hodin na programu Prima televize
9-0-0
- Rada zahajuje se společností Bison and Rose, s. r. o. IČ: 25660004, se sídlem:
Bělohorská 33, 169 00 Praha 6 správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním
reklamy na produkt APO-CURENZYM, premiérově vysílané dne 14. listopadu 2009 od
18:52:13 hodin na programu Prima televize ve 124 reprízách do 1. ledna 2010 /výpis
jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/ na programu Prima televize, se mohla
dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje
přisuzovat potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat
9-0-0
45. 2010/593/had/Bio: Bioline Products s.r.o.; Enterosgel/mut 2/3.4.2010/09:21:52/TV
Barrandov-dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2010/593/had/Bio; 2010/592/had/Bio;
2010/591/had/Bioprovedla důkaz zhlédnutím záznamu reklamy na produkt Enterosgel,
premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na programu Televize
Barrandov
9-0-0
- Rada zahajuje se společností ALL IN AGENCY, spol. s r.o., IČ: 43874827 sídlem
Heleny Malířové 2, Praha 6, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy
na produkt Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na
programu Televize Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých
repríz v přiloţeném seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazují nekalosoutěţní praktiky.
8-1-0
- Rada zahajuje se společností ALL IN AGENCY, spol. s r.o., IČ: 43874827 sídlem
Heleny Malířové 2, Praha 6, správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy
na produkt Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na
programu na programu Televize Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis
jednotlivých repríz v přiloţeném seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na doplněk stravy
musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".
8-1-0
- Rada zahajuje se společností ALL IN AGENCY, spol. s r.o., IČ: 43874827 sídlem
Heleny Malířové 2, Praha 6správní řízení z moci úřední, neboť zpracováním reklamy na
produkt Enterosgel, premiérově vysílané dne 3. dubna 2010, 09:21:52 hodin, na
programu Televize Barrandov v 28 reprízách do 30. dubna 2010 /výpis jednotlivých
repríz v přiloţeném seznamu/ na programu Barrandov, se mohla dopustit porušení § 5d
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje přisuzováním potravině
vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové
vlastnosti naznačovat.
8-1-0
46. 2008/865/HOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/PERSIL Sensitiv/mut 1-5 - sponzor
pořadu - SPOJENÍ 2008/426-430 + 5x 50 000Kč - dokazování - III. rozhodnutí ve věci
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 50 000,- Kč pro
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora

Persil, produkt Sensitive (mutace 1), které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve
formě příběhu navozujícím v divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé
vybavení domácnosti, atd.), celkového pobízivého charakteru a důrazem na účinky
atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a "citlivý", odvysílaném dne 17. ledna 2008 od
20:11:53 hod. na programu Nova, pokutu ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora Persil, produkt Sensitive
(mutace 2), které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě příběhu navozujícím v
divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení domácnosti,
atd.)celkového pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro diváka jako
např.: "silný" a "citlivý", odvysílaném dne 17. ledna 2008 od 20:29:26 hod. na programu
Nova, pokutu ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., neboť označením sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 3), které
obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě příběhu navozujícím v divákovi pocit
kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení domácnosti, atd.) celkového
pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a
"citlivý", odvysílané dne 17. ledna 2008 od 20:35:04 hod. na programu Nova, pokutu ve
výši 50 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
označením sponzora Persil, produkt Sensitive (mutace 4), které obsahovalo reklamní
prvky, zejména ve formě příběhu navozujícím v divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé
oblečení, bílé vybavení domácnosti, atd.) celkového pobízivého charakteru a důrazem
na účinky atraktivní pro diváka jako např.: "silný" a "citlivý", odvysílaném dne 17. ledna
2008 od 21:18:25 hod. na programu Nova, pokutu ve výši 50 000 ,- Kč pro porušení §
48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť označením sponzora Persil, produkt
Sensitive (mutace 5), které obsahovalo reklamní prvky, zejména ve formě příběhu
navozujícím v divákovi pocit kvality výrobku (např. bílé oblečení, bílé vybavení
domácnosti, atd.) celkového pobízivého charakteru a důrazem na účinky atraktivní pro
diváka jako např.: "silný" a "citlivý", odvysílaném dne 31. ledna 2008 od 20:27:38 hod.
na programu Nova a porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Současně uloţila 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
10-0-0
47.
2008/1318/FOL/CET:
CET
21
spol.
s
r.o.;
Nova/Kriminálka
Las
Vegas/22.8.2008/17:50 - 100 000Kč - dokazování a II. rozhodnutí ve věci
- Rada ukládá provozovateli, CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříţeneckého
nám. 1078/5, IČ: 45800456, pokutu ve výši 100 000,- Kč, pro porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas V
dne 22. srpna 2008 od 17:50 hodin na programu Nova, který obsahoval vizuálně
expresivní scény násilí a to zejména scénu obsahující rekonstrukci průběhu vraţdy, při
níţ muţ udeřil ţeleznou tyčí ţenu do hlavy, z té po úderu odlétává krev; další moţnou
variantu spáchání zločinu, kdy ţena je usmrcena rozraţením hlavy o ţelezný hrot
konzole a záběry stříkající krve na zeď hotelového pokoje a lampičku; pásáţ zobrazující
zkrvavené tělo mrtvé striptérky s detailními záběry jejího zranění;smrt muţe ve vaně
plné vody po ponoření zapnutého elektrického vařiče, se dopustil ohroţení zejména
psychického a mravního vývoje dětí a mladistvých. 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
7-2-0
48. 0907(2010): RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s.; RTA Jiţní Morava - analýza předvolebního
vysílání 2010

- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RTA Jiţní Morava
provozovatele RTA Jiţní Morava, a.s. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
8-0-0
49. 0908(2010): RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.; RTA Východní Čechy - analýza
předvolebního vysílání 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RTA Východní Čechy
provozovatele RTA Východní Čechy, s.r.o. v souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
9-0-0
50. 0909(2010): RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o. ; RTA Jiţní Čechy - analýza předvolebního
vysílání 2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RTA Jiţní Čechy provozovatele
RTA Jiţní Čechy, s.r.o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, zahrnujícím úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
8-0-0
51. 0916(2010): RTA OSTRAVA s.r.o.; RTA OSTRAVA - analýza předvolebního vysílání
2010
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RTA OSTRAVA provozovatele
RTA OSTRAVA s.r.o. v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
zahrnujícím úsek vysílání od 17. května do 29. května 2010
9-0-0
52. 0754(2010): SAT Plus, s.r.o.; Analýza předvolebního vysílání programu UPC
EXPRESS 18., 19. a 22.5.2010
- Rada upozorňuje provozovatele vysílání SAT Plus, s.r.o. na porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kladenský zpravodaj, resp.
reportáţe Den matek ve dnech 18., 19. a 22. května 2010 na programu UPC EXPRESS
se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby v politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváţenosti. Současně stanovuje lhůtu k nápravě jeden týden
ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele vysílání SAT Plus, s.r.o. na porušení § 53 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním sponzorovaného politicko-publicistického
pořadu Kladenský zpravodaj ve dnech 18., 19. a 22. května 2010 na programu UPC
EXPRESS se dopustil porušení zákazu sponzorování politicko-publicistických pořadů.
Současně stanovuje lhůtu k nápravě jeden týden ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele vysílání SAT Plus, s.r.o. podle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení licenčních podmínek, resp. územního rozsahu vysílání
programu UPC EXPRESS ve dnech 18., 19. a 22. května 2010. Současně stanovuje
lhůtu k nápravě jeden měsíc ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nezapůjčil Radě na
její výzvu všechny záznamy vysílání programu UPC EXPRESS ze dnů 18., 19. a 22.
května 2010.
9-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
označení sponzorovaného pořadu Auxion, s.r.o. bez označení logem programu ve

dnech 18., 19. a 22. května 2010 na programu UPC EXPRESS se dopustil porušení
povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou
vysílání reklamy a teleshoppingu.
9-0-0
53. 0906(2010): ČESKÁ TELEVIZE/ČT24; Analýza kontinuálního záznamu vysílání ze
dne 4. července 2010, 0:00 - 24:00 hodin
- Rada upozorňuje provozovatele Česká televize na porušení § 53 odst. 7 zákona č.
231/2001 Sb., neboť odvysíláním sponzorského vzkazu firmy Lumius (sponzor
programu) dne 4. července 2010 v 13:04:04 hodin na programu ČT24, resp.
sponzorováním programu ČT24 dne 4. července 2010, se dopustil porušení ustanovení
zákona, dle kterého nelze sponzorovat programy, u nichţ nadpoloviční podíl denního
vysílacího času tvoří pořady, které nelze sponzorovat. A stanovuje lhůtu k nápravě 30
dní ode dne doručení upozornění.
9-0-0
54. 0688(2010): Různí provozovatelé; Analýza podání na problematické reklamní spoty
za květen, červen a červenec 2010
- Rada se seznámila s analýzami reklam a teleshoppingu: Česká televize/ČT4 Sport reklama Samsung - 3D televize; Nekonkrétní provozovatel/ nekonkrétní program teleshoppingový spot WS International - misky Always Fresh; Nekonkrétní provozovatel/
nekonkrétní program - reklama Mountfield, akce notebook či Xbox zdarma; Česká
televize/ČT1 - reklama UniCredit Bank - Unikátní konto; Nekonkrétní provozovatel/
nekonkrétní program - reklama Hornbach - kráva a stavebníci; Nekonkrétní
provozovatel/ nekonkrétní program - reklama sušenky EGO CEREALS; Nekonkrétní
provozovatel/ nekonkrétní program - reklama Gambrinus - rybáři na lodi.
9-0-0
55. 0744(2010): Různí provozovatelé; Souhrn podání OATV
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 27. července aţ 10. srpna 2010: CET 21, spol. s r.o./NOVA - film
Norbit, 31. července 2010 od 20:00 hodin na programu Nova; CET 21, spol. s
r.o./NOVA - film Znovuzrozená, 1. srpna 2010 od 20:00 hodin na programu Nova; FTV
Prima, spol s r.o./Prima televize - Zprávy TV Prima - Krimi zprávy, 26. července 2010 od
18:55 hodin na programu prima televize; Česká televize/ČT1 - pořad Reportéři ČT,
reportáţ Chráněný roudnický pivovar, 19. července 2010 od 21:35 hodin na programu
ČT1; CET 21, spol. s r.o./NOVA - Televizní noviny, 29. července 2010 od 19:30 hodin
na programu Nova; Nekonkrétní provozovatel/nekonkrétní program - způsob
informování o pohřbu Milana Paumera, 4. srpna 2010; Česká televize/ČT1 - pořad
reportéři ČT, reportáţ Kouzelné razítko, 26. července 2010 od 21:40 hodin na programu
ČT1; Česká televize/ČT4 Sport - nekonkrétní program, vulgarismy sportovců a výroky
pana Černého; Česká televize/ČT1 - Události, reportáţ o odebírání titulů na ZČU v
Plzni, 30. července 2010 od 19:00 hodin na programu ČT1; Nekonkrétní
provozovatel/nekonkrétní program - stěţovatelka poţaduje zjistit, kdy a kým byla
natáčena; Česká televize/nekonkrétní program - analogové a digitální vysílání
Mostecko.
8-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Norbit
31. července 2010 na programu Nova od 20:00 hodin se dopustil porušení povinnosti
nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a
zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový úsek v
trvání alespoň 30 minut a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně po provedení důkazu
ohledáním
9-0-0

- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Norbit
31. července 2010 na programu Nova od 20:00 hodin se dopustil porušení povinnosti
zajistit, aby čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání
provozovatelů vysílání nepřesáhl v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. V čase 20:00
hodin aţ 21:00 hodin přesáhl provozovatel čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým
šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání o 4 vteřinya nařizuje NUJ ve věci,
bezprostředně po provedení důkazu ohledáním
9-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Norbit
31. července 2010 na programu Nova od 20:00 hodin se dopustil porušení povinnosti
zajistit, aby čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání
provozovatelů vysílání nepřesáhl v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. V čase 21:00
hodin aţ 22:00 hodin přesáhl provozovatel čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým
šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání o 12 vteřin a nařizuje NUJ ve věci,
bezprostředně po provedení důkazu ohledáním
9-0-0
- Rada zahajuje s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro
moţné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu
Znovuzrozená 1. srpna 2010 na programu Nova od 20:00 hodin se dopustil porušení
povinnosti nepřerušovat vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a
zpravodajských pořadů reklamou více neţ jednou za kaţdý plánovaný časový úsek v
trvání alespoň 30 minut a nařizuje NUJ ve věci, bezprostředně po provedení důkazu
ohledáním
9-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele CET 21, spol. s r.o. na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Znovuzrozená 1. srpna 2010 na
programu Nova od 20:00 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 dní od doručení upozornění.
9-0-0
56. 2010/848/RUD/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; VIVA Polska - změna licenčních
podmínek
- Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr.
Antonínem Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,souhlas se
změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu
VIVA Polska, udělené pod. sp.zn. 2009/943/zem/MTV dne 22.září 2009, v souladu s §
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele doručené
Radě dne 21.7.2010 pod č.j. 5916, spočívající ve změně znění Dalších programových
podmínek uvedených v licenci.
9-0-0
57. 2010/879/RUD/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; Comedy Central Polska - změna
licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr.
Antonínem Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se
změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu
Comedy Central Polska, udělené pod sp.zn.2009/947/sve/MTV dne 22.září 2009, v

souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele
doručené Radě dne 21.7.2010 pod č.j. 5915, spočívající ve změně znění Dalších
programových podmínek uvedených v licenci.
9-0-0
58. 2010/898/RUD/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; MTV European - změna licenčních
podmínek
- Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Na Strţi 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr.
Antonínem Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se
změnou skutečností obsaţených v licenci k provozování televizního vysílání programu
MTV European, udělené pod sp.zn. 2009/1035/zem/MTV dne 6.října 2009, v souladu s
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle ţádosti provozovatele doručené
Radě dne 21.7.2010 pod č.j. 5914, spočívající v úpravě znění Dalších programových
podmínek uvedených v licenci.
9-0-0
59. 0736(2010): TOTALPRESS, s.r.o.; Neposkytnutí záznamu programu PUBLIC z 18.,
19. a 22.5.2010.
- Rada upozorňuje provozovatele TOTALPRESS, s.r.o. na porušení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nezapůjčil Radě záznamy vysílání programu PUBLIC
ze dnů 18., 19. a 22. května 2010. Současně stanovuje lhůtu k nápravě jeden týden ode
dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
60. 2010/385/als/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/19.3.2010 - překročení denního limitu
reklamy- po vyjádření
- Rada zastavuje s provozovatelem, Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, správní řízení vedené pro moţné porušení povinnosti stanovené
v článku IV. bod 12 zákona č. 304/2007 Sb., kterého se mohl dopustit tím, ţe dne
19.března 2010 překročil na programu ČT 1 povolený denní limit reklamy o 2 sekundy,
neboť bylo prokázáno, ţe k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního
řízení.
9-0-0
61. 2009/1241/had/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Knauf/mut 10/6.9.2009/18:47:47 označení sponzora - neoddělená reklama-po vyjádření
- Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého
nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 pokutu ve výši 100 000,- Kč, pro porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe obchodní sdělení Knauf
(sponzor pořadu, mutace 10) s premiérou odvysílání dne 6. září 2009 v 18:11:47 hodin
na programu Nova a dále pak s reprízami ve dnech 6.9.2009 od 18:27:48 hodin;
6.9.2009 od 18:33:19 hodin; 6.9.2009 od 18:58:35 hodin; 13.9.2009 od 18:08:21 hodin;
13.9.2009 od 18:33:10 hodin; 13.9.2009 od 18:39:33 hodin; 13.9.2009 od 18:56:03
hodin; 20.9.2009 od 18:08:01 hodin; 20.9.2009 od 18:55:02 hodin; 27.9.2009 od
18:05:18 hodin a 270.9.2009 od 18:51:58 hodin na tomtéţ programu, nebylo zřetelně
odděleno od ostatních částí programu, přestoţe se jednalo o reklamu, naplněním
definičních znaků reklamy, zejména obsahem reklamního sloganu, který se přímo
obrací na potenciálního zájemce a zdůrazňuje, jak snadné je stavět s materiály Knauf.
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
7-0-1
62. 2010/133/had/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o.; HBO/Mé druhé
já/27.11.2009/20:00-po vyjádření

- Rada ukládá provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. IČ: 61466786, se sídlem
Jankovcova 1037/49, Praha 7, pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Mé druhé já
dne 27. listopadu 2009 od 20:00 hodin na programu HBO, způsobilého ohrozit
především psychický vývoj dětí a mladistvých, a to zejména realisticky a sugestivně
zpracovanou scénou brutálního násilí v parku. Scéna začíná vulgárním atakem
násilníků, který přeroste ve fyzické napadení, při němţ je k smrti ubit mladík. Sekvence
ztvárňuje nárazy zkrvavených obličejů na chodník a na zeď, agresoři kopou své oběti do
těla i do hlavy, jeden z nich si celou scénu nahrává. Svůj útok doprovázejí vulgarismy
jako: „No tak, úsměv, píčo!“ Tato sekvence, která se následně ve filmu opakuje ve
flashbacku, a rovněţ i další scény znázorňující násilí, to vše je způsobilé dětské diváky
jednak děsit a traumatizovat a na straně druhé konzumace takových scén můţe u
některých dětí vyvolat neţádousí sníţení prahu citlivosti k reálně páchanému násilí.
Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč
8-0-0
63. 2007/93/dzu/ZAK: ZAK TV s.r.o.; ZAK TV/porušení LP/18.-28.5.2006 - nedodrţení
časového rozsahu vysílání
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2010,
č.j. 8 ca 237/2007 - 62, kterým bylo zrušeno upozornění Rady č.j. 5673/07 ze dne 16.
května 2007, jímţ byl provozovatel ZAK TV s. r. o. upozorněn na porušení podmínek
udělené licence, kterého se dopustil tím ,ţe ve dnech 18. - 28. května 2006 na
programu ZAK nedodrţel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoveno v licenčních
podmínkách.
9-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 30. června 2010, č.j. 8 ca 237/2007 - 62, kterým bylo zrušeno upozornění Rady
č.j. 5673/07 ze dne 16. května 2007, jímţ byl provozovatel ZAK TV s. r. o. upozorněn na
porušení podmínek udělené licence, kterého se dopustil tím ,ţe ve dnech 18. - 28.
května 2006 na programu ZAK nedodrţel časový rozsah vysílání tak, jak je stanoveno v
licenčních podmínkách.
9-0-0
64. 2008/671/BUR/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy TV Prima/soud s
Bohumilem Kulínským/23.4.2008/19:30 - 200 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační
stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2009 č.j. 7 Ca 48/2009
- 77, který zrušil správní rozhodnutí ze dne 8. října 2008, č.j. hol/8096/08, sp. zn.
2008/671/BUR/FTV, jímţ byla provozovateli FTV Prima spol. s r. o. uloţena pokuta ve
výši 200.000,- Kč za porušení § 31 odst.2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáţe o soudu s Bohumilem Kulínským
dne 23. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu Prima televize.
9-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima spol. s r. o. se sídlem Na Ţertvách
24/132, Praha 8 - Libeň, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst.2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp.
reportáţe o soudu s Bohumilem Kulínským dne 23. dubna 2008 od 19:30 hodin na
programu Prima televize, neboť došlo k zániku trestnosti jiného správního deliktu
9-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r. o. se sídlem Na Ţertvách
24/132, Praha 8 - Libeň na porušení § 31 odst.2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáţe o soudu s Bohumilem

Kulínským dne 23. dubna 2008 od 19:30 hodin na programu Prima televize. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní od doručení upozornění.
9-0-0
65. 2009/1082/vav/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/SAPELI/mut 1,2/9.5.2008 + mut
3/12.5.2008 - SPOJENÍ 2008/990-992 - 1 300 000Kč- rozhodnutí MS v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 354/2009 – 4951 ze dne 1. července 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. vav/6969/09 ze
dne 7. 10. 2009; sp. zn. 2009/1082/vav/ČTV, jímţ byla uloţena pokuta provozovateli
Česká televize ve výši 1 300 000,- za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním neoddělené reklamy na produkt SAPELI
(mutace 1, 2,3) označené jako sponzor reklamní znělky.
8-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č.j. 8 Ca 354/2009 – 49-51 ze dne 1. července 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Rady č.j. vav/6969/09 ze dne 7. 10. 2009; sp. zn. 2009/1082/vav/ČTV, jímţ byla
uloţena pokuta provozovateli Česká televize ve výši 1 300 000,- za porušení § 48 odst.
4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním neoddělené
reklamy na produkt SAPELI (mutace 1, 2,3) označené jako sponzor reklamní znělky.
9-0-0
66.
2009/123/HOL/ČTV:
ČESKÁ
TELEVIZE;
ČT4
Sport/Geosan
Development/9.9.2008/18:47 - neoddělená reklama - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2010,
č.j. 9 Ca 287/2009 - 38, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 2. června
2009 sp. zn. 2009/123/HOL/ČTV, č.j. hol/4799/09, jímţ byla České televizi uloţena
pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora GEOSAN DEVELOPMENT Praha
(sponzor pořadu, mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou, s premiérou vysílání
dne 9. září 2008 v 18:47:51 hod. na programu ČT4 Sport.
8-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 19. května 2010, č.j. 9 Ca 287/2009 - 38, kterým bylo zrušeno správní
rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn. 2009/123/HOL/ČTV, č.j. hol/4799/09,
jímţ byla České televizi uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora
GEOSAN DEVELOPMENT Praha (sponzor pořadu, mutace 1), které bylo neoddělenou
reklamou, s premiérou vysílání dne 9. září 2008 v 18:47:51 hod. na programu ČT4
Sport.
9-0-0
67. 2008/509/FOL/STO: Stanice O, a.s.; Óčko/Snickers inbox/Red Bull/21.3.2008/17:00 skrytá reklama - 50 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. června
2010, č.j. 7 As 24/2010 – 51, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2009, č.j. 7 Ca 360/2008 – 27, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 29. července 2008, č.j. fol/6836/08, sp.zn.
2008/509/FOL/STO, jímţ byla provozovateli Statnice O, a.s. uloţena pokuta ve výši
50.000,- kč za porušení ust. § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu Snickers inbox, resp. nápisu Red Bull na čepici hosta pořadu dne
21. března 2008 v 17:00 hod na programu O, dopustil porušení zákazu skryté reklamy.
9-0-0
- Rada zastavuje s provozovatelem Stanice O, a. s. se sídlem Vrchlického 439/29,
Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č.

40/1995 Sb. ve znění účinném od 12. 2. do 17.10.2008, ke kterému mělo dojít
odvysíláním pořadu Snickers inbox, resp. nápisu Red Bull na čepici hosta pořadu dne
21. března 2008 v 17:00 hod na programu O, neboť nebylo prokázáno, ţe k porušení
zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení
9-0-0
68. 2008/744/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Stále více lidí na
Karlovarsku
se
dostává
do
konfliktu
s
podnikateli
pocházejícími
z
Ruska/3.3.2008/19:30 - 50 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května
2010, č. j. 3 As 6/2010-71, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 5. srpna 2009, č. j. 9 Ca 107/2009-44, jímţ byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí
Rady ze dne 4. února 2009, sp. zn. 2008/744/vos/CET, o uloţení pokuty ve výši
50.000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáţe Stále více lidí na Karlovarsku se dostává do konfliktu s
podnikateli pocházejícími z Ruska, dne 3. března 2008 od 19:30 hodin na programu
Nova
9-0-0
69. 2006/571/had/WAL: WALMARK a.s.; Prostenal/mut 11/ČT2/Nova/Prima - zadavatel 100 000Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2010,
č. j. 7 As 11/2010-134, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
26. června 2009, č. j. 9 Ca 410/2007-89, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí
Rady ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 2006/571/had/WAL, o uloţení pokuty ve výši 100.000,Kč za porušení § 5d písm. d) zákona o regulaci reklamy zadáním reklamy na doplněk
stravy Prostenal (mutace 11), vysílané na televizních programech Prima televize, Nova
a ČT2 v průběhu roku 2006
9-0-0
70. 2010/392/SUM/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Ano, šéfe!/9.3.2010/21:20 a
4.5.2010/21:20 - vulgarismy
- Rada se seznámila s vyjádřením účastníka řízení, společnosti FTV Prima, spol. s r.o.,
se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8, k jemu uloţeným upozorněním na
porušení zákona, spočívajícím v porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., kterých se dopustil odvysíláním pořadu Ano, šéfe! dne 9.března 2010 ve
21:20 hodin a dne 4.května 2010 ve 21:20 hodin,na programu Prima televize, který
obsahoval vulgarismy a nadávky.
9-0-0
71. 0692(2010): Provozovatelé; Návrh stanoviska Rady podle § 5 písm. y) zákona č.
231/2001 Sb., k výkladu pojmů „záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání“,
„záznam v náleţité technické kvalitě“ a „zapůjčení záznamů na výzvu Rady“ - § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
72. 0517(2010): cross promotion – metodika
73. 2010/595/zab/BRO: BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o přidělení kmitočtu Frýdek-Místek 99,5 MHz / 200 W,
alt. 96,1 MHz, alt. 99,9 MHz
- Rada neuděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o./ Radio Beat IČ: 261 45
430 (číslo licence Ru/138/01) souhlas se změnou územního rozsahu a souboru
technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Frýdek-Místek 99,5 MHz/200 W
alt. 96,1 MHz/200 W alt. 99,9 MHz/200 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
9-0-0

74. 2010/867/zab/KAL: KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. / Rádio "dobrý den" rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - neoznámená změna ve sloţení
statutárního orgánu a nepředloţení dokladů o změně, která se zapisuje do obchodního
rejstříku
Rada vydává provozovateli KALENDÁŘ LIBERECKA, s.r.o. (sp. zn.:
2006/1019/zab/KAL) upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení
§ 21 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v neoznámení změny ve sloţení
statutárního orgánu a nepředloţení dokladů o změně, která se zapisuje do obchodního
rejstříku a stanovuje lhůtu k nápravě do 10 dnů od doručení tohoto upozornění
9-0-0
75. 2010/930/FOL/Růz: Různí provozovatelé; souhrn podání RVL
- Rada se seznámila s podnětem posluchače týkajícím se provozovatele Route Radio
s.r.o. a jeho nedodrţování rozsahu územního vysílání, s podnětem posluchače
týkajícím se vyváţenosti a pravdivosti vysílání Rádia KISS Jiţní Čechy, s podnětem
posluchače týkajícím se postupu při povodních v Liberecku na programu Český rozhlas
Sever, s podnětem posluchače týkajícím se praktik rádia Krokodýl
9-0-0
- Rada ţádá Radu Českého rozhlasu o reakci na podnět posluchače týkající se
postupu při povodních na Liberecku na programu Český rozhlas Sever
9-0-0
76. 2010/453/CUN/APO: APOTEX (ČR), spol. s r.o.; analýza obchodního sdělení APOCURENZYM
- Rada prodluţuje společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o., lhůtu k vyjádření podle § 39
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve správním řízení sp. zn. 2010/453/CUN/APO, a to o
14 dní
9-0-0
77. 2010/932/CUN: zahájení se zpracovatelem
- Rada zahajuje se společností RadioNet National s. r.o., IČ: 25603680, se sídlem
Říčanská 3, č.p. 2399, 101 00 Praha 10, správní řízení z moci úřední, neboť
zpracováním 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
9-0-0
78. 0604(2010): Informace o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových
kmitočtů rozhlasové sluţby
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání
rádiových kmitočtů rozhlasových sluţeb
9-0-0
79. 2009/1021/DOL/ROU: Route Radio s.r.o.; Ţádost o přidělení kmitočtu Nový Jičín
92,0 MHz/25 W
- Rada se seznámila s vyjádřením ke kasační stíţnosti provozovatele Route Radio
s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2010 č.j. 9A 10/201080
9-0-0
80. 2010/679/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o., RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., RTA JIŢNÍ
MORAVA, a.s., RTA OSTRAVA, s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o. a RTA ZLÍN, s.r.o.

- televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – společné řízení o ţádosti se
změnou licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených kmitočtech
- Rada uděluje ve společném řízení provozovatelům FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 46683321, RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s., IČ:
60731915, RTA OSTRAVA, s.r.o., IČ: 47984392, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., IČ:
25960814, a RTA ZLÍN, s.r.o., IČ: 60697164, souhlas ke změnám skutečností
uvedených v ţádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., které spočívají ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích
časů na sdílených kmitočtech pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 podle
obsahově shodných ţádostí
9-0-0
81. 0852(2010): Regionální Televizní Agentura a.s./RTA - celoplošné zemské digitální
telelevizní vysílání - zánik kompenzační licence
- Rada se seznámila s důvody, které společnosti Regionální Televizní Agentury, a.s.,
znemoţnili zahájit vysílání programu RTA podle kompenzační licence spis. zn.:
2008/696/Koz/Reg a shledala, ţe společnosti Regionální Televizní Agentura, a.s. podle
čl. IV bodu 8. písm. b) přechodných ustanoveni zákona č. 304/2007 Sb. zanikla dne
14.8.2010 kompenzační licence spis. zn.: 2008/696/Koz/Reg a vydává o této
skutečnosti osvědčení
9-0-0
82. 2010/735/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Clasic European; televizní vysílání
šířené prostřednictvím druţice - změna licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., licence č.j. zem/7047/09, spis.
zn.: 2009/1034/zem/MTV, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1,
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu dle podání provozovatele doručeného dne
21. července 2010, pod č.j. 5913
9-0-0
83. 2010/611/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./MTV Polska - licence k televiznímu
vysílání prostřednictvím druţice - opravné rozhodnutí
- Rada vydává dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o
udělení licence, o kterou poţádal účastník řízení MTV NETWORKS s.r.o. opravné
rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí v části hlavní jazyk vysílání na „hlavní
jazyk vysílání: polština“
7-0-0
84. 2010/670/zem/ČFS: Československá filmová společnost, s.r.o./2 licence: CS FILM,
CS mini; televizní vysílání prostřednictvím druţice: změna výše základního kapitálu,
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků; změna
společenské smlouvy - předchozí souhlas; oznámení změny statutárního orgánu změna na vědomí
- Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., licence č.j.
Ru/78/05 a č.j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/ČSF, dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci,
spočívající ve změně výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv,
vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a společenské smlouvy v
rozsahu dle ţádosti č.j. 5749 ze dne 15. července 2010
9-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Československá filmová společnost,
s.r.o., licence č.j. Ru/78/05 a č.j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/ČSF, dle § 21
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně statutárního orgánu v rozsahu dle
č.j. 5749 ze dne 15. července 2010
9-0-0

85. 2010/737/FIA/MKO: Mimoňská komunální a.s. / MiTEL TV - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí
souhlas
- Rada vydává provozovateli Mimoňská komunální a.s. ( licence č.j. Ru/316/01/2778 ze
dne 20. listopadu 2001 ) dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas ke
změně územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření o katastrální území 918423
Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa, kabelové systémy CATR spol. s r.o. dle
podání provozovatele ze dne 26. července 2010, č.j. 6107
10-0-0
86. 2010/832/KOZ/T-M: T-Mobile Czech Republic a.s. - Přihláška k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
- Rada registruje společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, jako
provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů;
identifikace sítě elektronických komunikací: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu
- internetu prostřednictvím pevných i mobilních koncových zařízení (web/wap);
informace o přístupu k vysílání: www.t-zones.cz a https://vz.t-zones.cz/; programová
nabídka – registrované programy: české: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, TV Óčko, METEO
TV, Z1; zahraniční: Short Films TV, Scream TV, Gaming TV, Mad TV, Emanuelle TV,
Bimbo TV, Private TV
8-0-0
87. 2010/704/FIA/KTV: KTVLan s.r.o., IČ 285 83 469 – převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – přihláška k registraci
- Rada registruje společnost KTVLan s.r.o., IČ 285 83 469 jako provozovatele
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů: územní rozsah převzatého
vysílání – 678929 kraj Pardubický – katastrálních území Lanškroun, okres Ústí nad
Orlicí; programová nabídka – registrované programy televizní – a) české: ČT 1, ČT 2,
ČT 4, ČT 24, NOVA, Nova Cinema, O (Óčko), Prima televize, R 1 (dříve Prima klub),
Prima COOL, RTA OSTRAVA, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, Z 1, Televize Barrandov, R1
MORAVA, CINEMAX, CINEMAX 2, CS Film, CS mini, Film Box, FILMBOX EXTRA,
FILMBOX FAMILY, FILMBOX HD, GOLF CHANNEL CS, HBO, HBO2, HBO Comedy,
LEO TV (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00 h), MeteoTV, Minimax, Nova sport,
PUBLIC TV, Spektrum, SPORT 5, SPORT2, Tv NOE, TV 7; b) zahraniční: ARD, ARTE,
BBC News, BBC World News, CNBC Europe, CNN, Deutsche Welle (DW), EuroNews,
STV 1, STV 2, STV 3, TV 5, TVP 1, TVP 2, TVP Historia, TVP Kultura, TV Polonia, TVP
Sport, VCTV1 (VTV), VCTV2 (VTV), VCTV3 (VTV), VCTV4 (VTV), VCTV5 (VTV), ZDF,
Animax (Anime + ), Animal Planet, Bebe TV, Boomerang, DISCOVERY Channel, DOKU
KLUB, EUROSPORT, Eurosport 2, France 24, Film+2 (Film +), Hallmark Channel, Blue
Hustler (časový rozsah vysílání 23:00 – 05:00 hodin), JimJam, MGM - Channel Central
Europe, Sport1, TA3, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, JOJ, TV MARKÍZA, TV
LUX, Viasat Explorer, Viasat History, Spice (časový rozsah vysílání 23:00 – 4:00 hodin),
Zone Romantica, CNN International, Cartoon Network/Turner Classic Movies, TV5
Monde, Jetix (dříve Fox Kids), National Geographic Channel; rozhlasové programy české: ČRo 1 – Radioţurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, ČRo 6, ČR 7 Radio
Praha, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČR
Region, Středočeský kraj; ČRo Region, Vysočina; ČRo Sever, ČRo 4 Rádio Wave, ČRo
Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur, COUNTRY RADIO, DANCE RADIO,
EVROPA 2, FREKVENCE 1, Kiss (Kiss 98 FM), Rádio BLANÍK, Radio Bonton, RÁDIO
CITY 93,7 FM, Radio Free Europe/Radio Liberty, RÁDIO IMPULS, RADIO PROGLAS;
7-0-0
88. 2010/811/FIA/UPC: UPC Česká republika, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - změna výše základního kapitálu,
změna výše hodnot akcií, změna výše vkladů jednotlivých akcionářů

- Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu výše jmenovitých hodnot akcií a změnu výše vkladů
jednotlivých akcionářů dle ţádosti ze dne 3. srpna 2010, č.j. 6438
9-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, a.s. dle § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. se změnou ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci spočívajících ve změně výše základního kapitálu
9-0-0
89. 2010/782/FIA/CAB: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu
vysílání – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. , změny v přihlášce k
registraci podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v zrušení
registrace v rozsahu TKR pro obec Hněvkov ke dni 30. června 2010 dle ţádosti ze dne
30. července 2010, č.j. 6321
8-0-0
90. 2010/609/sve/ANS: AnSat - TKR s.r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - zrušení registrace č.j. Rg/17/05 ze dne 31. května 2005
- Rada ke dni 1. září 2010 zrušuje provozovateli AnSat – TKR s.r.o. dle § 30 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., na vlastní ţádost registraci č.j. Rg/17/05, ze dne 31. května
2005; dle č.j. 4814, 5403 a 6561
9-0-0
91. 2010/633/sve/ELS: ELSAT, spol. s r.o. - převzaté vysílání prostřednictvím
kabelových systémů - vrácení správního poplatku
- Rada vrací provozovateli ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766 na základě ţádosti podle §
7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek ve
výši 10 000,- Kč , uhrazený ve věci oznámení změny v přihlášce k registraci, dle č.j.
5716
9-0-0
92. 0931(2010): Czech Digital Group, a.s.- převzaté vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů DVB-T - informace ČTÚ o odnětí oprávnění společnosti CDG na 46. kanále v
Praze a oklí v DVB-T
- Rada se seznámila s informací ČTÚ o důvodech, které vedli k odnětí idividuálního
oprávnění společnosti Czech Digital Group a.s. k vysílání na 46. televizním kanále v
Praze a okolí v digitální síti DVB-T
9-0-0
93. 2010/777/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO (vč. HBO HD) - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. sve/8332/08, sp.zn. 2008/1510/sve/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
rumunštinu; a výčet států: Rumunsko, Moldávie, na jejichţ území je vysílání programu
HBO (vč. HBO HD) zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č.
231/2001 Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Rumunska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO (vč. HBO HD)
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně

směrováno; základní informace o programu: licence č.j.sve/8332/08, sp.zn.
2008/1510/sve/HBO, ze dne 16.12.2008; doba platnosti licence do 21.12.2020;
označení (název) programu: HBO (vč. HBO HD); základní programová specifikace:
placený filmový a televizní program určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na
produkci hollywoodských studií; hlavní jazyk televizního vysílání: rumunština
9-0-0
94. 2010/774/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO (vč.HBO HD) - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/8333/08, sp.zn. 2008/1501/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
polštinu; a výčet států: Polsko, na jejichţ území je vysílání programu HBO (vč. HBO HD)
zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR),
tj.Polska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO (vč. HBO
HD)provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo
převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č.j.zem/8333/08, sp.zn.
2008/1501/zem/HBO, ze dne 16.12.2008; doba platnosti licence do 21.12.2020;
označení (název) programu: HBO (vč. HBO HD); základní programová specifikace:
placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na
produkci hollywoodských studií; hlavní jazyk televizního vysílání: polština
9-0-0
95. 2010/773/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO 2 - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/8334/08, sp.zn. 2008/1500/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
polštinu; a výčet států: Polsko, na jejichţ území je vysílání programu HBO 2 zcela nebo
převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Polska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO 2 provozovatele HBO
Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně směrováno; základní
informace o programu: licence č.j.zem/8334/08, sp.zn. 2008/1500/zem/HBO, ze dne
16.12.2008; doba platnosti licence do 21.12.2008; označení (název) programu: HBO 2;
základní programová specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny
skupiny diváků a zaměřený na produkci hollywoodských studií; hlavní jazyk televizního
vysílání: polština
10-0-0
96. 2010/766/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./CINEMAX (vč. CINEMAX HD) televizní vysílání prostřednictvím druţice a kabelových systémů - doplnění licence o
hlavní jazyk televizního vysílání a výčet států, na jejichţ území má být vysílání zcela
nebo převáţně směrováno, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2076/08, sp.zn. 2008/227/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
češtinu; a výčet států: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Moldávie, Polsko,

Rumunsko, Slovenská republika, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, na jejichţ
území je vysílání programu CINEMAX (vč. CINEMAX HD) zcela nebo převáţně
směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR),
tj.Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska, na jejichţ
území je televizní vysílání programu CINEMAX (vč. CINEMAX HD) provozovatele HBO
Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně směrováno; základní
informace o programu: licence č.j.zem/2076/08, sp.zn. 2008/227/zem/HBO, ze dne
26.3.2008; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení (název) programu: CINEMAX
(vč. CINEMAX HD); základní programová specifikace: placený filmový televizní program
určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na produkci hollywoodských studií;
hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
10-0-0
97. 2010/763/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./CINEMAX 2 - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2077/08, sp.zn. 2008/226/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
češtinu; a výčet států: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Moldávie, Polsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Chorvatsko, Slovinsko, na jejichţ území je vysílání
programu CINEMA 2 zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č.
231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska, na jejichţ
území je televizní vysílání programu CINEMAX 2 provozovatele HBO Česká republika,
spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o
programu: licence č.j.zem/2077/08, sp.zn. 2008/226/zem/HBO, ze dne 26.3.2008; doba
platnosti licence do 31.3.2020; označení (název) programu: CINEMAX 2; základní
programová specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny
diváků a zaměřený na produkci hollywwoodských studií; hlavní jazyk televizního
vysílání: čeština
10-0-0
98. 2010/761/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO (vč. HBO HD) - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2078/08, sp.zn. 2008/225/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
maďarštinu; a výčet států: Maďarsko, na jejichţ území je vysílání programu HBO (vč.
HBO HD) zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Maďarska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO (vč. HBO
HD)provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo
převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č.j.zem/2078/08, sp.zn.
2008/225/zem/HBO, ze dne 26. 3. 2010; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení

(název) programu: HBO (vč. HBO HD); základní programová specifikace: placený
filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků zaměřený na produkci
hollywoodských studíí; hlavní jazyk televizního vysílání: maďarština
10-0-0
99. 2010/760/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2001 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2079/08, sp.zn. 2008/224/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
polštinu; a výčet států: Polsko, na jejichţ území je vysílání programu HBO Comedy
zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Polska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO Comedy provozovatele
HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně směrováno;
základní informace o programu: licence č.j.zem/2079/08, sp.zn. 2008/224/zem/HBO, ze
dne 26.3. 2010; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení (název) programu: HBO
Comedy; základní programová specifikace: placený filmový televizní program určený
pro všechny skupiny diváků a zaměřený na komediální filmy a seriály zejména
hollywoodské a americké produkce; hlavní jazyk televizního vysílání: polština
10-0-0
100. 2010/759/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO - 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2074/08, sp.zn. 2008/223/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
chorvatštinu; a výčet států: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá hora,
Bosna a Hercegovina, Makedonie, na jejichţ území je vysílání programu HBO zcela
nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Bulharska a Slovinska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č.j.zem/2074/08, sp.zn.
2008/223/zem/HBO, ze dne 26.3.2008; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení
(název) programu: HBO; základní programová specifikace: placený filmový televizní
program určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na produkci hollywoodských
studií; hlavní jazyk televizního vysílání: chorvatština
10-0-0
101. 2010/758/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o:/HBO Comedy - 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2073/08, sp.zn. 2008/222/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
chorvatštinu; a výčet států: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu,

Bosnu a Hercegovinu, Makedonii, na jejichţ území je vysílání programu HBO Comedy
zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Bulharska a Slovinska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO Comedy
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č.j.zem/2073/08, spzn.
2008/222/zem/HBO; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení (název) programu:
HBO Comedy; základní programová specifikace: placený filmový televizní program
určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na komediální filmy a seriály zejména
hollywoodské a americké produkce; hlavní jazyk televizního vysílání: chorvatština
9-0-0
102. 2010/756/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO Comedy - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2083/08, sp.zn. 2008/221/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
češtinu; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko,
Moldávie, na jejichţ území je vysílání programu HBO Comedy zcela nebo převáţně
směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
8-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky, Maďarska a Rumunska, na jejichţ území je televizní vysílání
programu HBO Comedy provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786,
zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence
č.j.zem/2083/08, sp.zn. 2008/221/zem/HBO ze dne 26. března 2008; doba platnosti
licence do 31.3.2020; označení (název) programu: HBO Comedy; základní programová
specifikace: placený filmový televizní program určený pro všechny skupiny diváků a
zaměřený na komediální filmy a seriály zejména hollywoodské a americké produkce;
hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
10-0-0
103. 2010/753/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO 2 - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. zem/2075/08, sp.zn. 2008/220/zem/HBO, o hlavní jazyk televizního vysílání:
češtinu; a výčet států: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, na jejichţ
území je vysílání programu HBO 2 zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm.
j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky a Maďarska, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO 2
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č.j. zem/2075/08, sp.zn.
2008/220/zem/HBO ze dne 26.3.2008; doba platnosti licence do 31.3.2020; označení
(název) programu: HBO 2; základní programová specifikace: placený filmový televizní
program určený pro všechny skupiny diváků a zaměřený na produkci hollywoodských
studií; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština

10-0-0
104. 2010/751/sve/HBO: HBO Česká republika, spol. s r.o./HBO (vč. HBO HD) - televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů a 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o., dle podání
provozovatele doručeného pod č.j. 5747, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
licenci č.j. Ru/266/02, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika a Slovenská republika, na jejichţ území je vysílání programu HBO (vč. HBO
HD) zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky, na jejichţ území je televizní vysílání programu HBO (vč. HBO HD)
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o., IČ 61466786, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č.j. Ru/266/02 ze dne 5. listopadu
2002; doba platnosti licence do 17. prosince 2014; označení (název) programu: HBO
(vč. HBO HD); základní programová specifikace: filmový program; hlavní jazyk
televizního vysílání: čeština
10-0-0
105. 2010/727/zem/SPO: SPORT 5 a.s./SPORT 5; 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 SPORT 5 a.s., dle podání provozovatele doručeného
pod č.j. 6159, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č.j. zem/1703/08, spis.
zn.: 2008/193/zem/SPO, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států:
Česká republika, Slovenská republika; na jejichţ území je vysílání programu SPORT 5
zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j zákona č. 231/2001 Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky, na jejichţ území je televizní vysílání programu SPORT 5
provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 27202569, zcela nebo převáţně směrováno; základní
informace o programu: licence č.j. zem/1703/08, spis. zn.: 2008/193/zem/SPO, ze dne
11. března 2008; doba platnosti licence do 17. března 2020; označení (název)
programu: SPORT 5; základní programová specifikace: tematický televizní program
věnovaný automobilismu a automobilovému sportu; hlavní jazyk televizního vysílání:
čeština
10-0-0
106. 2010/725/zem/Hud: Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television; 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 Hudební televize, s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 6103, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č.j.
zem/641/2010, spis. zn.: 2010/84/zem/Hud, o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu;
a výčet států: Česká republika, Slovenská republika; na jejichţ území je vysílání
programu Retro Music Television zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst. 1, písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky, na jejichţ území je televizní vysílání programu Retro Music
Television, provozovatele Hudební televize s.r.o., IČ 28938071, zcela nebo převáţně

směrováno; základní informace o programu: licence č.j. zem/641/2010, spis. zn.:
2010/84/zem/Hud, ze dne 16. února 2010; doba platnosti licence do 2. března 2022;
označení (název) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace:
Hudební televize specificky zaměřená na hudební produkci od počátku 60. do první
poloviny 90. let 20. století (horní hranice se s časem přiměřené posouvá) s důrazem na
českou a slovenskou archivní produkci. Převaţující podíl tvoří produkce tzv. středního
proudu popu a rocku.; hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
10-0-0
107. 2010/716/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./MTV Polska; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
sve/6918/09, spis. zn.: 2009/946/sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání: polštinu;
a výčet států: Polsko, na jehoţ území je vysílání programu MTV Polska zcela nebo
převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ
území je televizní vysílání programu MTV Polska, provozovatele MTV NETWORKS
s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. sve/6918/09, spis. zn.: 2009/946/sve/MTV, ze dne 22. září 2009; doba
platnosti licence do 7. října 2021; označení (název) programu: MTV Polska; základní
programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na americkou a
celosvětovou hudební produkci a americké zábavné pořady; hlavní jazyk televizního
vysílání: polština
10-0-0
108. 2010/717/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Viva Polska; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
zem/6798/09, spis. zn.: 2009/943/zem/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání: polštinu;
a výčet států: Polsko (vysílání je směřováno a určeno pouze pro Polsko) a dále:
Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Rusko, Nizozemí, Turecko,
Švédsko, Belgie, Švýcarsko, Polsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Dánsko, Irsko, Finsko,
Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko,
Lucembursko, Slovinsko, Bělorusko, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Litva,
Ázerbajdţán, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Island, Bosna a Hercegovina, Albánie, Gruzie,
Arménie, Makedonie, Malta, Moldávie, Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Írán,
Saudská Arábie, Irák, Sýrie, Jordánsko, Egypt, na jejichţ území je vysílání programu
Viva Polska zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Polska (vysílání je
směřováno a určeno pouze pro Polsko) a dále Německo, Francie, Velká Británie, Itálie,
Španělsko, Nizozemí, Švédsko, Belgie, Rakousko, Řecko, Dánsko, Irsko, Finsko,
Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko,
Lucembursko, Slovinsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Malta, na jejichţ
území je (nekódované) televizní vysílání programu Viva Polska, provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace

o programu: licence č.j. zem/6798/09, spis. zn.: 2009/943/zem/MTV, ze dne 22. září
2009; doba platnosti licence do 5. října 2021; označení (název) programu: Viva Polska;
základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na celosvětovou
hudební produkci obsahující z převáţené části hudební videoklipy; hlavní jazyk
televizního vysílání: polština
10-0-0
109. 2010/718/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central Polska; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
sve/6919/09, spis. zn.: 2009/947sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání: polštinu; a
výčet států: Polsko, na jehoţ území je vysílání programu Comedy Central Polska zcela
nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ
území je televizní vysílání programu Comedy Cental Polska, provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace
o programu: licence č.j. sve/6919/09, spis. zn.: 2009/947/sve/MTV, ze dne 22. září
2009; doba platnosti licence do 7. října 2021; označení (název) programu: Comedy
Central Polska; základní programová specifikace: Komediální televizní program
zaměřený na americkou a celosvětovou produkci komediálních pořadů obsahující
především komediální seriály; hlavní jazyk televizního vysílání: polština
9-0-0
110. 2010/719/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Polska; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
zem/6799/09, spis. zn.: 2009/942/zem/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání: polštinu;
a výčet států: Polsko, na jehoţ území je vysílání programu VH 1 Polska zcela nebo
převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ
území je televizní vysílání programu VH 1 Polska, provozovatele MTV NETWORKS
s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. zem/6799/09, spis. zn.: 2009/942/zem/MTV, ze dne 22. září 2009; doba
platnosti licence do 5. října 2021; označení (název) programu: VH 1 Polska; základní
programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na celosvětovou hudební
produkci obsahující z převáţené části hudební videoklipy; hlavní jazyk televizního
vysílání: polština
9-0-0
111. 2010/720/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Nickelodeon; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
sve/6917/09, spis. zn.: 2009/948/sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání: polštinu;
a výčet států: Polsko, Rusko, Kazachstán, Jihoafrická republika, Turecko, na jejichţ

území je vysílání programu Nickelodeon zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1,
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Polska, na jehoţ
území je televizní vysílání programu Nickelodeon, provozovatele MTV NETWORKS
s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu:
licence č.j. sve/6917/09, spis. zn.: 2009/948/sve/MTV, ze dne 22. září 2009; doba
platnosti licence do 7. října 2021; označení (název) programu: Nickelodeon; základní
programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na vysílání animovaných
filmů americké produkce; hlavní jazyk televizního vysílání: polština
10-0-0
112. 2010/721/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./MTV European; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
sve/7048/09, spis. zn.: 2009/1035/sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtinu; a výčet států: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko,
Island, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Moldávie,
Slovenská republika, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun,
Kapverdy, Středoafrická republika, Komory, Kongo, Pobřeţí slonoviny, Demokratická
republika Kongo (Zaire), Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea,
Guinea Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mayotte,
Mozambik, Namibie, Niger, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal,
Seychely, Jihoafrická republika, Svatá Helena, Svazijsko, Tanzanie, Zanzibar, Gambie,
Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe, na jejichţ území je vysílání programu MTV
European zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj.
Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Slovenská republika, na
jejichţ území je televizní vysílání programu MTV European, provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace
o programu: licence č.j. sve/7048/09, spis. zn.: 2009/1035/sve/MTV, ze dne 6. října
2009; doba platnosti licence do 13. října 2021; označení (název) programu: MTV
European; základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na
americkou a celosvětovou hudební produkci obsahující z převáţné části videoklipy;
hlavní jazyk televizního vysílání: angličtina
9-0-0
113. 2010/722/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 European; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
sve/7049/09, spis. zn.: 2009/1037/sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtinu; a výčet států: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Izrael, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Makedonie, Malta, Afghánistán, Alţírsko, Bahrajn, Čad, Dţibuti, Egypt,
Irán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Mauretánie, Maroko, Omán,

Palestina/Západní břeh, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, Sýrie, Tunisko,
Spojené arabské emiráty, Jemen, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, Norsko,
Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Turecko, Ukrajina, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická
republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, na jejichţ území je vysílání programu VH 1
European zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001
Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, na jejichţ území je
televizní vysílání programu VH 1 European, provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, zcela nebo převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č.j.
sve/7049/09, spis. zn.: 2009/1037/sve/MTV, ze dne 6. října 2009; doba platnosti licence
do 13. října 2021; označení (název) programu: VH 1 European; základní programová
specifikace: Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební
produkci obsahující z převáţné části videoklipy; hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtina
10-0-0
114. 2010/723/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Classic European; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.
zem/7047/09, spis. zn.: 2009/1034/zem/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtinu; a výčet států: Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko,
Izrael, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, na
jejichţ území je vysílání programu VH 1 Classic European zcela nebo převáţně
směřováno (§ 14 odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.)
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Lotyšsko,
Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Švédsko, na jejichţ území je televizní vysílání programu VH 1 Classic European,
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně směrováno;
základní informace o programu: licence č.j. zem/7047/09, spis. zn.:
2009/1034/zem/MTV, ze dne 6. října 2009; doba platnosti licence do 13. října 2021;
označení (název) programu: VH 1 Classic European; základní programová specifikace:
Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci
obsahující z převáţné částí hudební videoklipy; hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtina
10-0-0
115. 2010/724/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./Nickelodeon European; 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 č. 132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 5746, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., licenci č.j.

sve/7050/09, spis. zn.: 2009/1038/sve/MTV, o hlavní jazyk televizního vysílání:
angličtinu; a výčet států: Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Estonsko,
Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Rumunsko,
Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdţán, Gruzie,
Kyrgyzstán, Tádţikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambik, Namibie, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, na jejichţ území je vysílání
programu Nickelodeon European zcela nebo převáţně směřováno (§ 14 odst. 1, písm.
j) zákona č. 231/2001 Sb.)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (mimo ČR), tj.
Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovenská
republika, Slovinsko, na jejichţ území je televizní vysílání programu Nickelodeon
European, provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, zcela nebo převáţně
směrováno; základní informace o programu: licence č.j. sve/7050/09, spis. zn.:
2009/1038/sve/MTV, ze dne 6. října 2009; doba platnosti licence do 13. října 2021;
označení (název) programu: Nickelodeon European; základní programová specifikace:
Dětský televizní program zaměřený na vysílání animovaných filmů americké produkce;
hlavní jazyk televizního vysílání: angličtina
10-0-0
116. 2010/772/FIA/MET: METEOPRESS, spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů a 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., doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů
podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli METEOPRESS, spol. s r.o.., dle podání provozovatele
doručeného pod č.j. 6257, podle § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. licenci č.j.
Ru/128/03/1278 o hlavní jazyk televizního vysílání: češtinu; a výčet států: Česká
republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Slovinsko,
Chorvatsko, Ćerná Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Ukrajina ; na
jejichţ území je vysílání programu MeteoTV zcela nebo převáţně směrováno (§14 odst.
1, písm. j)
10-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie (pozn.: mimo ČR), tj.
Slovenské republiky, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, na jejichţ území je
televizní vysílání, provozovatele METEOPRESS, spol. s r.o. , IČ 471 25 381, zcela nebo
převáţně směrováno; základní informace o programu: licence č.j. Ru/128/03/1278 ze
dne 11. června 2003; doba platnosti licence do 2. července 2015; označení (název)
programu: MeteoTV; základní programová specifikace: Informační kanál o počasí;
hlavní jazyk televizního vysílání: čeština
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli METEOPRESS, spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/128/03/1278 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29. července 2010, č.j.
6257
9-0-0
117. 2010/599/sve/KSE: KATRO SERVIS, spol. s r.o./TRIONET INFOKANÁL, Info-kanál
+ název katastrálního území - televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů dooplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb.
- Rada doplňuje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona
č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/80/02 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. 5000,5177
10-0-0
118. 2010/741/sve/Kab: Kabelová televize Přerov, a.s./Info Přerov - 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 Přerov a.s. podle § 21 odst. 2 zákona
č. 132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/45/03 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. 5558 a 5866
10-0-0
119. 2010/711/FIA/4MR: 4 M Roţnov spol. s r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli 4 M Roţnov spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/189/02/2109 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 20. července 2010, č.j.
5829
10-0-0
120. 2010/738/FIA/Kab: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a
okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/258/02/2886 k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 20.
července 2010, č.j. 5859
10-0-0
121. 2010/752/FIA/TET: TETA s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli TETA s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/94/02/1211 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 27. července 2010, č.j. 6158
10-0-0
122. 2010/762/FIA/QUA: Quadriga EMEA Limited – Czech Republic – organizační
sloţka - televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – doplnění licence o
výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli Quadriga EMEA Limited – Czech Republic – organizační
sloţka podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.
Ru/128/04/1905 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů
o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze
dne 28. července 2010, č.j. 6184
10-0-0
123. 2010/764/FIA/MPŘ: MĚSTO PŘIBYSLAV - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli MĚSTO PŘIBYSLAV podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2010/83/FIA/MPŘ k provozování

televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 28. července 2010, č.j.
6182
9-0-0
124. 2010/757/FIA/SAT: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a
okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/226/02/2619 k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 28.
července 2010, č.j. 6188
10-0-0
125. 2010/742/FIA/ENE: ENECOS, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli ENECOS, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/272/02/3081 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 26. července 2010, č.j. 6102
10-0-0
126. 2010/794/FIA/HCK: HC KABEL, s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle §
21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli HC KABEL, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/174/bar/HCK k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29. července 2010, č.j.
6258
10-0-0
127. 2010/809/sve/STT: SATT a.s./TELEVIZE VYSOČINA - 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 SATT a.s. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/231/02 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. 6253
9-0-0
128. 2010/818/FIA/TVN: TVNET s.r.o. - televizní vysílání prostřednictvím kabelových
systémů – doplnění licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli TVNET s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/257/02/2966 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 27. července 2010, č.j. 6157
10-0-0
129. 0829(2010): Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – doplnění
licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
- Rada doplňuje provozovateli S T A R - nova, spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/8/03/147 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a

okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30. července 2010, č.j.
6322
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli SATT a.s. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/231/02/2636 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30. července 2010, č.j. 6319
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/59/03/547 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30. července 2010, č.j.
6320
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli DIRECT FILM s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/63/sve/DIF k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30. července 2010, č.j.
6318
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli TKW s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence č.j.: Ru/114/02/1571 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č.j. 6358
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli OBEC ŠLAPANOV podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/615/sve/OSL k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č.j. 6363
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli JAN POPELKA podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010
Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/534/bar/POP k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č.j. 6347
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli AIDEM a.s. podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2008/166/sve/AID k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29. července 2010, č.j. 6259
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Město MĚSTO ALBRECHTICE podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/372/sve/MEA k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.
srpna 2010, č.j. 6362
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli POLAR televize Ostrava, s.r.o. podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2007/52/zem/POL k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.
srpna 2010, č.j. 6349

10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli FRANEL MUSIC, v.o.s. podle § 21 odst. 2 zákona č.
132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/322/01/879 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2. srpna 2010, č.j. 6353
8-0-0
- Rada doplňuje provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o. podle § 21 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb., územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/176/02/2087 k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.
srpna 2010, č.j. 6355
10-0-0
130. 0831(2010): Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů - doplnění
licence o výčet katastrálních území a okresů podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010
- Rada doplňuje provozovateli PODA a.s. podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence sp.zn.2009/652/FIA/POD k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.8.2010, č.j. 6343 sp.zn.2010/784/hru/POD
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Uher Petr podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2009/526/sve/UHE k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6316 - sp.zn.
2010/783/hru/Uhe
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Uher Petr podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2009/531/sve/UHE k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6316 - sp.zn.
2010/783/hru/Uhe
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli TV-MAJ s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/150/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.8.2010, č.j. 6345 - sp.zn. 2010/833/hru/MAJ
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Chlad Bohumil podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/149/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 2.8.2010, č.j. 6344 - sp.zn. 2010/834/hru/CHB
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Stavební bytové druţstvo Roţnov podle § 21 odst. 2
zákona č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/281/02 k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29.7.2010, č.j. 6251 sp.zn. 2010/835/hru/SBD
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli STAR - nova, spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/8/03 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14

odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 29.7.2010, č.j. 6292 - sp.zn.
2010/837/hru/SNO
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli TKR Jašek, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010
Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/48/03 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6306 - sp.zn. 2010/838/hru/TJA
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli SRAM, s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/127/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6309 - sp.zn.
2010/839/hru/SRA
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r.o. podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/282/02 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6308 - sp.zn.
2010/840/hru/TES
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Němec Vlastimil podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010
Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/60/03 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6315 - sp.zn.
2010/841/hru/NEM
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Západočeská kabelová televize s.r.o. podle § 21 odst. 2
zákona č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2007/914/zem/ZAP k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet
katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne
30.7.2010, č.j. 6314 - sp.zn. 2010/843/hru/Záp
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Kalista Pavel podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010 Sb.
územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2009/1249/sve/KAL k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 30.7.2010, č.j. 6317 - sp.zn.
2010/844/hru/Kal
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/88/03 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 5.8.2010, č.j. 6570 - sp.zn.
2010/873/hru/CZE
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli Heindl Jaroslav podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010
Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/128/02 k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 4.8.2010, č.j. 6487 - sp.zn. 2010/877/hru/HEJ
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli NTV cable s.r.o. podle § 21 odst. 2 zákona č.132/2010
Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/32/02 k provozování televizního vysílání

prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14 odst. 1
písm. f) dle podání provozovatele ze dne 6.8.2010, č.j. 6571 - sp.zn. 2010/874/hru/NTV
10-0-0
- Rada doplňuje provozovateli VIDEO - JS - Jiří Středa podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2008/392/cun/VID k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů (§ 14 odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 6.8.2010, č.j. 6572 sp.zn. 2010/875/hru/VID
9-0-0
- Rada doplňuje provozovateli CMS TV Horák Petr podle § 21 odst. 2 zákona
č.132/2010 Sb. územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/217/04 k provozování televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§ 14
odst. 1 písm. f) dle podání provozovatele ze dne 5.8.2010, č.j. 6558 - sp.zn.
2010/876/hru/CMS
10-0-0
131. 0914(2010): změny oznámené provozovateli vysílání
- Rada se seznámila s 18 oznámeními provozovatelů vysílání
10-0-0
132. 0902(2010): Český telekomunikační úřad - Průběţná zpráva o stavu digitalizace
televizního a rozhlasového vysílání v České republice
- Rada se seznámila s Průběţnou zprávou o stavu digitalizace televizního a
rozhlasového vysílání v České republice
9-0-0
133. 2010/788/dol/POL: POLAR televize Ostrava, s.r.o.; Ţádost o evidenci nelineární
sluţby Infoportály
- Rada zapisuje poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání POLAR
televize Ostrava, s. r. o./Infoportály do Evidence pod číslem 2010/788 a vydává
poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence
9-0-0
134. 2009/678/vos/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Televizní noviny/Motorkáři vyzývají k
bojkotu neoznačených policistů/13.3.2009/19:30 - 50 000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2010, č.
j. 6 A 40/2010-39, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 1. 12. 2009, sp. zn.
2009/678/vos/CET, o uloţení pokuty ve výši 50.000,- Kč za porušení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Motorkáři
vyzývají k bojkotu neoznačených policistů, dne 13. března 2009 od 19:30 hodin na
programu Nova
9-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stíţnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti
rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 6 A 40/2010-39, ze dne 1. června 2010, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2009/678/vos/CET, jímţ byla účastníku řízení
uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Motorkáři vyzývají k bojkotu
neoznačených policistů, dne 13. března 2009 od 19:30 hodin na programu Nova, která
obsahovala ničím nedoloţenou informaci o existenci sporu mezi různými skupinami
motocyklistů, dále nebyly v reportáţi ponechány otázky, na které představitelé dvou
motocyklistických sdruţení odpovídali a pouţity byly velmi krátké fragmenty rozhovorů s
nimi, přičemţ v tomto konkrétním případě byl chybějící kontext citelný a dále
obsahovala řádně neargumentovaný subjektivní útok na solidnost Motocyklové
asociace ČR, čímţ došlo k porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech
bylo dbáno zásad objektivity.

9-0-0
135. 0933(2010): Zpráva o průběţném interním auditu za 1. a 2. čtvrtletí 2010
- Rada se seznámila s obsahem dokumentu.
9-0-0
136. 2010/645/zem/Spe: Speednet, s.r.o., IČ 25436660; převzaté rozhlasové a televizní
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - přihláška k registraci (nová
registrace)
- Rada registruje společnost Speednet, s.r.o., IČ 25436660, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, spis. zn.: 2010/645/zem/Spe: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální
území: k.ú. Duchcov – 633712, Osek u Duchcova – 712981, Nová Ves u Teplic –
911780, Teplice – 766003, Teplice-Řetenice – 766135, Teplice-Trnovany – 766259 –
okres Teplice; Mojţíř – 698164, Dobětice – 757772, Krásné Březno – 775266,
Neštěmice – 703869, Ústí nad Labem – 774871 – okres Ústí nad Labem; programová
nabídka – registrované programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - Radioţurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 – Wave, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio
Česko, ČRo Sever; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT4 Sport, ČT24, CS Film, CS mini,
Film Box, FILMBOX EXTRA, MTV, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko), Prima
televize, Prima COOL, PUBLIC, R 1, Spektrum, SPORT 5, Televize Barrandov, Tv
NOE, Z 1; televizní – zahraniční: JOJ, JOJ PLUS, STV 1 – Jednotka, STV 2 – Dvojka,
STV – Trojka, TA3, TV DOMA, TV MARKÍZA, dle podání č.j. 5418 ze dne 30. června
2010 ve znění doplnění ze dne 10. srpna 2010, č.j. 6707
8-0-0
- Rada se seznámila s informací, ţe programy ČT, Prima televize, Televize Barrandov
a Nova sport budou téţ šířeny v HD
9-0-0
137. 0686(2010): Konference EPRA v Bělehradě
- Rada bere na vědomí informaci o konání 32. zasedání EPRA a účastí pověřuje
Kalistová, Macková, Šenkýř
9-0-0
138. 0710(2010): Setkání Středoevropského fora regulátorů v Budapešti
- Rada bere na vědomí informaci o setkání Středoevropského fora regulátorů v
Budapešti a účastí pověřuje Kalistová
10-0-0
139. 0936(2010): Návrh rozpočtu RRTV na rok 2011
- Rada se seznámila s rozpočtem na rok 2011
8-0-0
140. 2010/743/KOZ/LOC: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. - televizní vysílání
prostřednictvím vysílačů - ţádost o změnu diagramu vyuţití rádiových kmitočtů
licence č.j. Ru/30/95
- Rada uděluje podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání programu Local TV PLUS, dle platné licence č.j. Ru/30/95, spočívající ve
změně diagramu vyuţití rádiových kmitočtů dle ţádosti
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

