
Zápis z 16. zasedání, konaného dne 22. 9. 2009  

Přítomni: Šenkýř, Gomba, Rozehnal, Matulka, Pejřil, Krejčí, Bouška, Kalistová Foltán, 
Bezouška, Macková 
Omluveni: Ondrová 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 16. zasedání 
-  Rada program schvaluje ve znění projednaných změn 

11-0-0 
2. 2009/860/zem/Mar: Marek Spá čil; IČ 68314957 - řízení o ud ělení licence k televiznímu 
vysílání programu Televizní informa ční kanál Bohumín (TIK) prost řednictvím 
kabelových systém ů - ústní jednání - 22. zá ří 2009, 13:30 h 

-  Rada uděluje fyzické osobě, Marku Spáčilovi, IČ 68314957, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název 
(označení) programu: Televizní informační kanál Bohumín (TIK); územní rozsah 
vysílání: kabelové systémy PODA a.s. v katastrálním území Nový Bohumín - 707031, 
Starý Bohumín - 754897 a Záblatí u Bohumína - 789216; kabelové systémy RIO Media 
a.s. v katastrálním území Nový Bohumín - 707031 a Záblatí u Bohumína - 789216  

11-0-0 
3. 2009/943/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., I Č dosud nep řiděleno; řízení o ud ělení 
licence k televiznímu vysílání programu Viva Polska  šířeného prost řednictvím družice 
- 22. září 2009, 14:10 h 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: Viva Polska; územní rozsah vysílání: Polsko a další země v 
dosahu družice HotBird 6, pozice 13 st. východní délky, specifikované do protokolu na 
ústním jednání  

11-0-0 
4. 2009/942/zem/MTV: MTV NETWORKS s.r.o., I Č dosud nep řiděleno; řízení o ud ělení 
licence k televiznímu vysílání programu VH 1 Polska  šířeného prost řednictvím družice 
- ústní jednání - 22. zá ří 2009, 13:50 h 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: VH 1 Polska; územní rozsah vysílání: Polsko 

11-0-0 
5. 2009/946/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./I Č nebylo dosud p řiděleno - řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice - 
ústní jednání dne 22. zá ří 2009 v 14:30 hodin - rozhodnutí o ud ělení licence 

-  Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: MTV 
Polska; územní rozsah vysílání: Polsko 

11-0-0 
6. 2009/947/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./I Č nebylo dosud p řiděleno - řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice - 
ústní jednání dne 22. zá ří 2009 v 14:50 hodin - rozhodnutí o ud ělení licence 



-  Rada uděluje společnosti MTV NETWORK s.r.o. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: 
Comedy Central Polska; územní rozsah vysílání: Polsko 

11-0-0 
7. 2009/948/sve/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./I Č nebylo dosud p řiděleno - řízení o 
udělení licence k provozování televizního vysílání ší řeného prost řednictvím družice - 
ústní jednání dne 22. zá ří 2009 v 15.10 hodin 

-  Rada uděluje společnosti MTV NETWORK s.r.o. licenci k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: 
Nickelodeon Polska; územní rozsah vysílání: Polsko 

11-0-0 
8. 0974(2009): V plus P s.r.o.; Rock Rádio Práche ň – vysílání v ned ěli 12. července a ve 
středu 15. července 2009, analýza 

-  Rada shledala, že provozovatel V plus P, s.r.o., odvysílal program Rock Rádio 
Prácheň v kontrolovaných dnech 12. a 15. července 2009 v čase od 00:00 do 24:00 
hodin v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.  

10-0-0 
9. 0973(2009): Radio TWIST Praha, s.r.o.; Radio TWI ST Praha, s.r.o./ Radio Spin – 
rozhlasové vysílání ší řené prost řednictvím pozemních vysíla čů – vysílání ve čtvrtek 6. 
srpna a v ned ěli 9. srpna 2009, analýza 

-  Rada vydává provozovateli Radio TWIST Praha, s.r.o. upozornění na porušení § 32 
odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož zařadil ve čtvrtek 6. srpna 2009 od 
09:15 hodin do vysílání programu Radia Spin pořad Pohledy do ložnice slavných, který 
obsahoval vulgarismy a nadávky 

10-0-0 
10. 1004(2009): informace o p ředvolebním vysílání rozhlasových stanic 

-  Rada se seznámila s informací o přípravě předvolebního vysílání provozovatelů 
rozhlasového vysílání 

10-0-0 
13. 2009/989/CUN/BON: RADIO BONTON a.s. / Radio Bon ton; zm ěna profilu stanice a 
kontrolovatelných parametr ů 

-  Rada uděluje provozovateli RADIO BONTON a.s. souhlas ke změně skutečností 
obsažených v žádosti o licenci, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb, spočívající ve změně programové skladby vysílání v části profil stanice a některých 
kontrolovatelných parametrech - podíl mluveného slova v denním vysílacím čase a podíl 
hudby vydané v posledních deseti letech  

9-0-0 
14. 0969(2009): Česká televize/ ČT2; Analýza záznamu p řenosů z MS v atletice na 
programu ČT2 z 20. srpna 2009 a 22. srpna 2009, vždy od 18:00  hodin 

-  Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal přenosy z Mistrovství světa v 
atletice ve dnech 20. a 22. srpna 2009, vždy od 18:00 hodin na programu ČT2, v 
souladu se zákonem o vysílání 

11-0-0 
15. 2009/1016/NEJ: Česká televize/ ČT2, ČT24; Stížnost na rozhovor o tzv. justi ční 
mafii" v po řadu Události, komentá ři, odvysíláno dne 18. srpna 2009 od 22:30 hodin 
(dodatek k materiálu AU_OT_0909_09_ Souhrn podání) 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31 odst 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Události, komentáře, resp. debaty o stavu české justice, dne 18. srpna 2009 od 22:30 
hodin na programech ČT2 a ČT24 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 



zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti  

6-3-1 
-  Rada se seznámila se stížností spolku Šalamoun a s návrhem na zahájení správního 
řízení ve věci pořadu Události, komentáře, odvysílaného dne 18. srpna 2009 na 
programech ČT2 a ČT24, které byly zařazeny v tomto materiálu jako samostatná 
příloha Souhrnu podání pro 15. zasedání  

10-0-1 

Rozdílné stanovisko Dalibora Matulky, Jiřího Šenkýře, Aleny Mackové, Pavly Gomby, 
Františka Pejřila a Milana Boušky  k bodu č. 15 

Menšina členů RRTV svými hlasy zablokovala přijetí usnesení, kterým měla RRTV 
zahájit správní řízení s Českou televizí, která se odvysíláním pořadu „Události, 
komentáře“ dne 18. 8. 2009 od 22:30 hodin v rámci debaty o stavu české justice mohla 
dopustit porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Porušení zákona, které mělo 
spočívat v jednostranném a tendenčním postupu moderátorky (v rozporu s požadavkem 
objektivity a vyváženosti zpravodajských a politicko – publicistických pořadů) mělo být 
v dotyčném správním řízení buď prokázáno, nebo vyvráceno. Ačkoli pro zahájení tohoto 
řízení se v hlasování vyslovila většina členů RRTV (6 hlasů z 10 přítomných, přičemž 
dle zákona bylo zapotřebí 7 hlasů pro návrh), bylo bohužel menšinou hlasů rozhodnuto, 
aby v této věci vůbec neproběhlo dokazování, zda veřejnoprávní televize porušila či 
neporušila zákon. 

 
16. 0949(2009): Barrandov Televizní Studio a.s.; sp onzor jako neodd ělená reklama - 
červen 2009 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že označení sponzora CK Viamare (sponzor programu, mutace 1) 
s premiérou dne 6. června 2009 v 08:24:33 hod. na programu Televize Barrandov bylo 
neoddělenou reklamou 

11-0-0 
17. 0950(2009): ČESKÁ TELEVIZE; sponzor jako neodd ělená reklama - červen 2009 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Fortuna (sponzor pořadu, mutace 90) s premiérou dne 7. 
června 2009 v 16:59:36 hod. na programu ČT4 Sport bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že označení sponzora Fortuna (sponzor pořadu, mutace 91) s premiérou dne 7. 
června 2009 v 17:43:07 hod. na programu ČT4 Sport bylo neoddělenou reklamou 

11-0-0 
18. 0951(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; sponzor ja ko neodd ělená reklama - červen 2009 

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora Hemagel (sponzor upoutávky, mutace 1) s 
premiérou dne 7. června 2009 ve 12:52:58 hod. na programu Prima televize bylo 
neoddělenou reklamou 

10-0-0 



19. 0952(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; reklama Fl ora, produkt Pro activ, mut 10 
-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že reklamní spot Flora, produkt Pro activ (mutace 10) s premiérou dne 1. 
června 2009 v 08:02:26 hod. na programu Prima televize uvádí v omyl tím, že přisuzuje 
potravině vlastnost prevence lidského onemocnění 

10-0-0 
20. 0953(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; sponzor ja ko neodd ělená reklama - červenec 
2009 

-  Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora LIGHTHOUSE GROUP (sponzor pořadu, mutace 3) 
s premiérou dne 13. července 2009 ve 21:19:00 hod. na programu Prima televize bylo 
neoddělenou reklamou 

10-0-0 
21. 0967(2009): Různí provozovatelé – aktuální souhrn podání ohledn ě televizního 
vysílání 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů, 
doručenými v období od 31. srpna do 14. září 2009: CET 21 spol. s r.o./Nova – 
Unesený (9), 30. července 2009 od 12:35 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – Česko 
Slovenská SuperStar, 6. září 2009 od 20:00 hodin; CET 21 spol. s r.o./Nova – Česko 
Slovenská SuperStar, 7. září 2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, resp. 
reportáž o oficiálním představení programu ODS, 31. srpna 2009 od 19:00 hodin; Česká 
televize/ČT1 – Vyprávěj (1), 31. srpna 2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – 
Reportéři ČT, resp. reportáž o hospicu v Čerčanech, 31. srpna 2009 od 21:30 hodin; 
Česká televize/ČT1 – Tajné akce StB, 31. srpna 2009 od 22:15 hodin; CET 21 spol. s 
r.o./Nova – 460 podezřelých, 27. července 2009 od 9:30 hodin; CET 21 spol. s 
r.o./Nova Cinema – Dům duchů, 27. srpna 2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT2 – 
Slovensko–Česko, 5. září 2009 od 20:15 hodin; Telefonica O2 Czech Republic, 
a.s./reklama na internet za 500 Kč měsíčně; CET 21 spol. s r.o./Nova – Špatné zprávy 
pro medvědy, 29. srpna 2009 od 14:05 hodin; dopis Mgr. P. Štěpánka ve věci arbitráže 
mezi společností EMV a Českou republikou 

10-0-1 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Unesený (9) dne 30. července 2009 od 12:35 hodin na programu Nova se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady 
a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

7-1-3 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Česko Slovenská SuperStar 
dne 6. září 2009 od 20:00 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne 

9-1-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Česko Slovenská SuperStar dne 6. září 2009 od 20:00 hodin na programu Nova 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin 



pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

8-2-1 
-  Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Česko Slovenská SuperStar 
dne 7. září 2009 od 20:00 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, 
kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je 
však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne 

10-1-0 
-  Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Česko Slovenská SuperStar dne 7. září 2009 od 20:00 hodin na programu Nova 
se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých 

8-2-1 
-  Rada rozhodla zaslat generálnímu řediteli České televize dopis ve věci 
nedostatečného informování o výsledcích arbitráže mezi společností EMV a Českou 
republikou 

10-0-1 
22. 2009/968/NEJ/TO2: Telefónica O2 Business Soluti ons, spol. s r.o./O2 info; žádost o 
změnu některých skute čností z licen čních podmínek programu O2 info 

-  Rada vydává provozovateli Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. souhlas ke 
změně licenčních podmínek programu O2 info, spočívajících v odkladu zavedení služby 
interaktivního odkazu a ve snížení frekvence aktualizace programové smyčky, dle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 

10-0-0 
23. 0962(2009): Sponzorování reklamních zn ělek 

-  Rada se seznámila s předloženou analýzou pro vnitřní potřebu 
10-0-0 

24. 2008/495/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/GE Money Bank Hypotéky/mut 
13/17.2.2008/18:03:08 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím ze čtyř skutků spočívajích v odvysílání 
obchodního sdělení - GE Money Bank, produkt Hypotéky (mutace 13) premiérově 
uvedeného dne 17. ledna 2008 v 18:03:08 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 3x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá 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 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  

10-0-1 
25. 2008/496/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Opavia Bebe o říškové/mut 
2/4.2.2008/18:28:12 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,-Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím z 27 skutků spočívajích v odvysílání obchodního 
sdělení - Opavia, produkt BeBe Dobré ráno oříškové (mutace 12) premiérově 
uvedeného dne 4. února 2008 v 18:28:12 hodin na programu Prima televize a 



reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 26x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil pokračujícího správního deliktu spočívajícím v 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá 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 Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč  

11-0-0 
26. 2008/497/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Vodafone Jde to i jinak/mut 
1/1.2.2008/21:40:05 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 49 skutků spočívajích v odvysílání 
obchodního sdělení - VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 1) premiérově 
uvedeného dne 11. února 2008 v 21:40:05 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 48x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá 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 Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
27. 2008/498/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/ Vodafone Jde to i jinak/mut 
2/7.2.2008/20:23:15 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 34 skutků spočívajích v odvysílání 
obchodního sdělení - VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 2) premiérově 
uvedeného dne 7. února 2008 v 20:23:15 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 33x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá 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 Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 
28. 2008/499/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/ Vodafone Jde to i jinak/mut 
3/2.2.2008/14:52:17 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 43 skutků spočívajích v odvysílání 
obchodního sdělení - VODAFONE, produkt Jde to i jinak (mutace 3) premiérově 
uvedeného dne 2. února 2008 v 14:52:17 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 42x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá 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 Rada ukládá účastníkovi řízení v 
souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 

11-0-0 



29. 2008/500/vav/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a/Želetavské sýrárny Smetanito/mut 
1/1.2.2008/18:28:53 - sponzor reklamní zn ělky - 100 000K č, po rozsudku MS v Praze 

-  Rada uděluje provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť 
se pokračujícím jednáním sestávajícím ze 130 skutků spočívajích v odvysílání 
obchodního sdělení - Želetavské sýrárny, produkt Smetanito (mutace 2) premiérově 
uvedeného dne 1. února 2008 v 18:28:53 hodin na programu Prima televize a 
reprízovaného tamtéž v měsíci únoru celkem 129x - označeného jako sponzor reklamní 
znělky, které bylo reklamou, dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., které ukládá 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 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 

10-0-0 
30. 2009/730/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Lacalut Aktiv/mut 
1/23.3.09/22:26:49 - sponzor po řadu 
 
31. 2009/720/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Heinz Tomato 
kechup/mut 1/4.3.09/21:12:47 - sponzor upoutávky 
 
32. 2009/716/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Glaxosmithkline/Alli/mut 
1/25.4.09/21:12:38 - sponzor upoutávky 
 
33. 2009/709/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Dr.  Müller/Müllerovy pastilky/mut 
1//1.1.09/20:04:48 - sponzor po časí 
 
34. 2009/728/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Boh emia Chips/mut 2/8.4.09/20:40:09 - 
sponzor po řadu 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., správní řízení vedené pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení 
sponzora Bohemia Chips (sponzor pořadu, mutace 2) premiérově dne 8. dubna 2009 v 
20:40:09 hod. na programu Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo 
a tím odpadl důvod správního řízení  

8-2-1 
35. 2009/719/LOJ/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Boh emia Chips/mut 1/08.4.09/20:14:01 
- sponzor po řadu 

-  Rada zastavuje s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., správní řízení vedené pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním označení 
sponzora Bohemia Chips (sponzor pořadu, mutace 1) premiérově dne 8. dubna 2009 v 
20:14:01 hod. na programu Nova, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo 
a tím odpadl důvod správního řízení  

8-1-1 
36. 2009/806/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Euronics/Mora/mut 
1/4.5.09/18:54:30 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima spol. s r.o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm a) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním označení sponzora EURONICS, produkt Mora vestavné spotřebiče 
(sponzor časomíry, mutace 1) premiérově dne 4. května 2009 ve 18:54:30 hodin na 
programu Prima televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod 
správního řízení. 



10-1-0 
37. 2009/805/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prim a televize/Biolit/elektrický 
odpa řovač/mut 1/29.5.09/23:30:37 - po vyjád ření 

-  Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima spol. s r.o. správní řízení zahájené z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm a) zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním označení sponzora Biolit, produkt Bateriový elektrický odpařovač (sponzor 
upoutávky, mutace 1) premiérově dne 29. května 2009 ve 23:30:37 hodin na programu 
Prima televize, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního 
řízení. 

10-1-0 
38. 2008/1659/BUR/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Te levizní noviny/ Česko slaví 17.11. 
Den boje za svobodu a demokracii/17.11.2008/19:30 -  k rozhodnutí 

-  Rada zastavuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední, 
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 
Televizní noviny, resp. reportáže Česko slaví 17. listopad den boje za svobodu a 
demokracii. dne 17. listopadu 2008 od 19:30 hodin na programu NOVA 

10-1-0 
39. 2009/40/BUR/CET: CET 21 spol. s r. o./NOVA/poru šení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb./Televizní noviny, resp. reportáž o zru šení traumacentra v Brn ě/4. 
prosince 2008/19:30 – po vyjád ření 
 
40. 2006/423/had/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 - TV Max/13.-14.5.2006/20:00:06 - 
POKUTA 100 000Kč-po rozhodnutí MS v Praze 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2009, č.j. 
5 Ca 331/2007, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, jímž byla provozovateli Česká 
televize uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se účastník dopustil odvysíláním reklamy na časopis TV Max na 
programu ČT 1 ve dnech 13.-15. května 2006 

11-0-0 
-  Rada zastavuje správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g), 
kterého se měl dopustit provozovatel Česká televize tím, že ve dnech 13.-15. května 
2006 odvysílal na programu ČT 1 reklamu na časopis TV Max, která mohla svým 
obsahem ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, neboť odpadl 
důvod pro vedení správního řízení 

11-0-0 
41. 2008/1318/FOL/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Kr iminálka Las 
Vegas/22.8.2008/17:50 - 100 000K č_rozsudek MS v Praze na v ědomí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, 9 Ca 108/2009-35, 
kterým byla zamítnuta žaloba CET 21, spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady č.j. fol/1566/09 
ze dne 20.1.2009, jímž byla provozovateli uložena pokuta ve výši 100 000Kč za 
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Kriminálka 
Las Vegas V. (zejména pasáží „Mrtvá striptérka v hotelovém pokoji" a „Rekonstrukce 
smrti striptérky") dne 22.8.2008 od 17:50 hod. na programu Nova 

10-0-0 
42. 2008/925/mis/AZR: AZ Rádio, s.r.o.; AZ Rádio/zm ěna LP/zm ěna programové 
skladby a názvu z AZ Rádio na Hitrádio Magic Brno 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. července 
2009, č.j. 7 As 50/2009, kterým bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze 
dne 23.2.2009, č.j. 6 Ca 332/2008, jímž byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze 
dne 1.7.2008, sp. zn. 2008/925/mis/AZR a věc byla vrácena Městskému soudu v Praze 
k dalšímu řízení 



11-0-0 
43. Rpo/134/05: CET 21 spol. s r.o.; Rpo/134/05 - N ova/Big Brother/29.9.2005/17:20-
18:15 - 1 000 000Kč_ rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 4/2009 - 84, ze 
dne 12. srpna 2009, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 
9. 2008, č. j. 7 Ca 148/2007 - 58, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. 3. 
2007, sp. zn. Rpo/134/05, č.j. mac 3221/07 a věc vrácena Radě k dalšímu řízení.  

11-0-0 
44. 2007/748/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 1. díl/29.10.2006/20:00 - 
POKUTA 250 000Kč_informace o rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 16/2009 - 82, 
ze dne 16. července 2009, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
25. 9. 2008, č. j. 11 Ca 134/2008 - 52, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
18.12. 2007, č. j. fol/601/08, jímž byla České televizi uložena pokuta ve výši 250 000 Kč 
za porušení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 1. části filmu 
Sametoví vrazi dne 29. 10. 2006 od 20:00 hodin na programu ČT 1  

11-0-0 
45. 2007/749/FOL/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sametoví vrazi 2. díl/5.11.2006/20:00 - 
POKUTA 250 000Kč_informace o rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 15/2009 - 82, 
ze dne 16. července 2009, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
25.9.2008, č. j . 11 Ca 133/2008 - 52, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
18.12. 2007, č. j . fol/598/08, jímž byla České televizi uložena pokuta ve výši 250 000 Kč 
za porušení § 32 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 2. části filmu 
Sametoví vrazi dne 5. 11. 2006 od 20:00 hodin na programu ČT 1 

11-0-0 
46. 2007/23/TIC/CMT: Českomoravská televizní, s. r. o.; TV Vyso čina/po řad Zaměřeno 
na …/10.10.2006/7:01_ POKUTA 50 000K č_ rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 75/2008-97, ze 
dne 31. července 2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2008, č. j. 11 Ca 26/2008 - 65, jímž bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. 11. 2007, č. j. fol/9275/07, kterým byla 
provozovateli Českomoravská televizní, s.r.o. uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem 
„Zaměřeno na . . . " odvysílaným dne 10. 10.2006 od 7:01 hodin v premiéře a ve dnech 
11. 10. 2006, 12. 10. 2006 a 13. 10. 2006 vždy od 7:01 hod. v reprízách na programu 
Vysočina TV, porušil povinnost oddělovat reklamu od ostatních částí programu. 

11-0-0 
47. 2007/20/TIC/CMT: Českomoravská televizní, s. r. o.; TV Vyso čina/10.-11.10.2006 - 
chybí logo - 50 000K č_ rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 74/2008 - 97, 
ze dne 31. července 2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2008, č. j. 11 Ca 25/2008 - 65, jímž bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 12. 11. 2007, č. j. fol/9270/07, kterým byla 
provozovateli Českomoravská televizní, s.r.o. uložena pokuta ve výši 50 000 Kč za 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 10. 
a 11. 10. 2006 na programu Vysočina TV porušil povinnost uvádět označení televizního 
programu - logo  

11-0-0 
48. 2007/29/TYL/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima /regionálky RTA - stanovení 
pevných časů pro p řipojování do Primy_ upozorn ění_rozsudek NSS 



-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 46/2008 - 97, 
ze dne 12. srpna 2009, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2008, č. j. 8 Ca 212/2008 - 61, jímž byla 
zamítnuta žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu žalované upozorněním č. j. 
fol/1863/08 ze dne 26. 2. 2008  

11-0-0 
49. 2006/880/dzu/CET: CET 21 spol. s r.o.; Nova/Tel evizní noviny/ Řidi či tramvají jezdí 
často na červenou/13.8.2006/19:30 - 50 000K č 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 9/2009 – 68 
doručeného pod č.j. 6273, kterým se zamítájí kasační stížnosti podané Radou proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008, č. j. 7 Ca 105/2007 - 44, a 
rozsudku téhož soudu ze dne 30. 9. 2008, č. j. 7 Ca 106/2007 - 43 

11-0-0 
50. 2009/322/SUM/MAX: MaxiFilm & TV, s.r.o.; Da Vin ci/23.-24.1.2009 - porušení LP 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele MaxiFilm & TV, s.r.o. k vydanému 
upozornění ve věci porušení licenčních podmínek, spočívajícím v tom, že označení 
(název) a programové schéma programu Da Vinci ve dnech 23. a 24. ledna 2009 
neodpovídaly stanoveným licenčním podmínkám 

11-0-0 
51. 2009/847/VAL/Rad: Radiospol s.r.o./Rádio Dyje –  vyjád ření provozovatele 
rozhlasového vysílání k vydanému upozorn ění – na vědomí 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Radiospol s.r.o. k vydanému upozornění 
ze dne 28.7.2009, č.j. val/5578/09, na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.  

11-0-0 
52. 0954(2009): FTV Prima, spol. s r.o.; Odpov ěď provozovateli na jeho žádost o 
poskytnutí analýzy dopravní kampan ě Nemyslíš-zaplatíš! v televizním vysílání za 
měsíc červenec 2009 

-  Rada se seznámila s odpovědí provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. ve věci dopravní 
kampaně Nemyslíš-zaplatíš! v televizním vysílání za měsíc červenec 2009 

11-0-0 
53. 0774(2009): Sdělení Ministerstva vnitra ČR ve věci zve řejnění předvolebních 
průzkumů v třídenním období p řed konáním voleb- ČESKÁ TELEVIZE; 
ČT2/ČT24/Eurovolby 2009/Volby do Evropského parlamentu/2 .5.-8.6.2009  

-  Rada se seznámila se sdělením Ministerstva vnitra ČR ve věci porušení zákona o 
volbách do Evropského parlamentu, ke kterému mělo dojít v pořadu „Otázky Václava 
Moravce Speciál", který byl vysílán dne 2. června 2009 ve 21:30 hodin na programu 
ČT2.  

11-0-0 
54. 1003(2009): Státní zem ědělská a potraviná řská inspekce - BRNO; informace o 
postoupeném podn ětu 

-  Rada se seznámila s reakcí Státní zemědělské a potravinářské inspekce na 
postoupený podnět na produkt Ocuvite Lutein Forte 

11-0-0 
55. 2009/820/DOL/JUK: JUKE BOX spol. s r.o. / Radio  ČAS – FM; rozhlasové vysílání 
šířené prost řednictvím vysíla čů – změna souboru technických parametr ů a územního 
rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti 

-  Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o./ Radio ČAS - FM souhlas se 
změnou územního rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení 
kmitočtu Úsov 105,2 MHz/100 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ. 



10-0-0 
56. 2009/898/KOZ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; GENU S TV a.s., TV LYRA s.r.o., TV 
MORAVA, s.r.o., TV V řídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o.– televizní vysílání pro střednictvím 
pozemních vysíla čů – spole čné řízení o žádosti se zm ěnou licen ční podmínky č. 34 
týkající se vysílacích časů na sdílených kmito čtech  

-  Rada uděluje ve společném řízení provozovatelům FTV Prima spol. s r.o., GENUS TV 
a.s., TV LYRA s.r.o., TV MORAVA, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o. a ZAK TV s.r.o., souhlas ke 
změnám skutečností uvedených v žádosti 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 s účinností od 29. září 2009, podle obsahově 
shodných žádostí doručených ve dnech 27. června až 6. srpna 2009 

10-0-1 
57. 2009/971/zab/REV: Studio Re Vi s.r.o/RTM - tele vizní vysílání prost řednictvím 
pozemních vysíla čů - převod obchodního podílu ve spole čnosti a s tím související 
změna způsobu rozd ělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých spole čníků a výše 
jejich obchodních podíl ů a seznamu spole čníků - předchozí souhlas, zm ěna jednatele - 
oznámení 

-  Rada uděluje provozovateli Studio Re Vi s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v 
převodu obchodního podílu ve společnosti, a to 78,78% obchodní podíl společníka 
Vladimíra Moravce na společníka Dagmar Chlebíkovou a s tím související změnou 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich 
obchodních podílů a seznamu společníků 

11-0-0 
-  Rada se seznámila s informací provozovate Studio Re Vi s.r.o. o změně ve složení 
statutárního orgánu spočívající v odstoupení jednatele společnosti Andrey Hradecké a 
změně trvalého bydliště jednatele a společníka společnosti Dagmar Chlebíkové 

11-0-0 
58. 2009/891/zem/RET: RETE internet, s.r.o., I Č 26404524; přihláška k registraci - řízení 
o registraci p řevzatého rozhlasového a televizního vysílání v kabe lových systémech 

-  Rada registruje společnost RETE internet, s.r.o., IČ 26404524, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů: územní rozsah převzatého vysílání – katastrální území: Roudnice nad Labem 
- 741647, Kraslice - 673293, Sokolov 752223; programová nabídka – registrované 
programy: rozhlasové – české: ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava, 
ČRo 4 – Wave, ČRo 6, Regionální stanice ČRo, ČRo D-Dur, ČRo Leonardo, ČRo Radio 
Česko; televizní – české: ČT 1, ČT 2, ČT4 Sport, ČT24, CS Film, CS mini, FILMBOX 
HD, FILMBOX EXTRA, NOSTALGIA, NOVA, Nova Cinema, Nova sport, O (óčko), 
Prima televize (celoplošná), Prima televize (regionální), Prima COOL, PUBLIC, R1 
DAKR, R1 GENUS, R1 LYRA, R1 VŘÍDLO, SPORT 5, Televize Barrandov, Z 1; 
televizní – zahraniční: Baby TV, FILM+, Jetix, Jetix Play, MUSIC BOX, National 
Geographic Channel - Central Europe, Nat Geo Wild, Playboy TV (22:00-06:00 h), 
Private Spice (22:00-06:00 h), Sky News, Travel Channel 

10-1-0 
59. 2009/958/kuc/Rad: Radim Pytela - p řevzaté vysílání prost řednictvím kabelových 
systém ů - nová registrace  

-  Rada registruje fyzickou osobu pana Radima Pytelu, r.č. 610525/0613, jako 
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů; územní rozsah vysílání: katastrálních území Vyškov 788571 a 
Dědice u Vyškova 788759 ; programová nabídka: rozhlasové programy české: ČRo 1, 
ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, ČRo Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-
DUR, ČRo Brno, RADIO PROGLAS ; televizní programy české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 



4, NOVA, Nova Cinema, Prima televize, Prima COOL, O (óčko), PUBLIC TV, Televize 
Barrandov, Tv NOE a zahraniční : Jednotka, Dvojka, Trojka, Markíza, TV Joj, TA3, ORF 
1, ORF 2-W, ORF 2-N a ORF Sport Plus 

11-0-0 
60. 0801(2009): UPC Česká republika, a.s.; p řevzaté vysílání prost řednictvím 
kabelových systém ů - Opakované sížnosti na spole čnost UPC Česká republika, a.s. - 
nenapl ňování nejnižší programové nabídky; - postup po podá ní vysv ětlení 

-  Rada zahajuje dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb. správní řízení s provozovatelem UPC 
Česká republika, a.s., IČ: 60193336, ve věci možného porušování zákonných 
povinností při vytváření nejnižší programové nabídky. Rada v souladu s § 52 zákona č. 
500/2004 Sb. vyzývá provozovatele UPC Česká republika, a.s., aby předložil důkazy na 
podporu svých tvrzení ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení 

7-0-3 
61. 2009/895/kuc/Syc: SychrovNET s.r.o.; Zahájení řízení pro možné porušení zákona ( 
neoprávn ěné vysílání )  
 
62. 2009/905/FIA/CDG: Czech Digital Group, a.s. – p řevzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prost řednictvím pozemních vysíla čů – změna územního rozsahu vysílání – 
předchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s., změny v přihlášce k registraci 
podle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v registraci 
nového českého televizního programu: Tv NOE a v rozšíření územního rozsahu vysílání 
o katastrální území dle diagramu využití radiových kmitočtů: České Budějovice (Kleť) 
K22, Ústí nad Labem (Buková hora) K55, Sušice (Svatobor) K52  

11-0-0 
-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele o zamýšleném zahájení vysílání ze 
stanoviště Brno-město (Barvičova)K59, kdy se nejedná o změnu územního rozsahu 
vysílání (dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001), ale pouze o zkvalitnění 
stávajícího vysílání ze stanoviště Brno-Hády K59 

9-0-0 
63. 0960(2009): Změny oznámené provozovateli vysílání, (16. zasedání) 

-  Rada se seznámila s oznámeními provozovatelů vysílání 
11-0-0 

64. 0975(2009): Informace o kmito čtech v koordinaci na ČTÚ 
-  Rada se seznámila s informací o kmitočtech v koordinaci na ČTÚ 

11-0-0 
65. 2008/1061/zab: Veřejné slyšení v řízení o ud ělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání ší řeného prost řednictvím pozemních vysíla čů s využitím 
kmito čtové sít ě se soubory technických parametr ů Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W, 
Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Žele zná Ruda 105,6 MHz / 25 W, 
které se konalo dne 8. zá ří 2009 
 
66. 1005(2009): Zpráva pro 30. zasedání EPRA - Coun try Report 2009/2 

-  Rada souhlasí s návrhem Zprávy pro 30. zasedání EPRA 2009 
11-0-0 

67. 2008/324/BUR/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reporté ři ČT/arbitráž v kauze Diag 
Human/14.5.2007/21:30 - 200 000K č - žaloba 

-  Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci 
úřední, vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním 



pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže o arbitráži v kauze Diag Human, dne 14. května 
2007 od 21:30 hodin na programu ČT1 neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení.  

9-0-1 
68. 1000(2009): Zpráva o pr ůběžném interním auditu za 2. čtvrletí 2009 

-  Rada se seznámila s obsahem dokumentu.  
11-0-0 

69. 0758(2009): parlamentní volby - monitoring p ředvolebního vysílání zpravodajských 
a politicko-publicistických televizních po řadů  

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o poskytnutí 
metodiky monitoringu předvolebního televizního vysílání a ukládá Úřadu zaslat 
provozovateli odpověď dle návrhu 

7-0-0 
70. 2009/1026/zem/RIO: RIO Media a.s.; p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání v 
kabelových systémech - zm ěna výše základního kapitálu - p ředchozí souhlas; 
předčasné oznámení zm ěn v p řihlášce o registraci 

-  Rada registruje provozovateli RIO Media a.s. dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu výše základního kapitálu dle textu 

11-0-0 
-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele o zamýšlené fúzi, v jejímž důsledku 
by zanikla oprávnění vydaná podle zákona č. 231/2001 Sb.) a s předčasným 
oznamením ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, které je 
provozovatel povinen oznámit Radě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo 

11-0-0 
 

ověřovatel:  
P.Bartoš 

 
 


