Zápis z 16. zasedání, konaného ve dnech 12. - 13. září 2006
Přítomní radní: Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Matulka, Novák, Ondrová, Pospíchal,
Šenkýř, Vaculíková, Žák
Omluveni: Macková – celé zasedání
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 16. zasedání Rady
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
8-0-0
2. J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939/televize slovácko řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů ústní
jednání dne 12. září 2006, 13:30 h rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939 licenci k televiznímu
vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu: televize slovácko;územní rozsah vysílání (katastrální území):Babice u
Uherského Hradiště, Bílovice u Uherského Hradiště, Chylice, Hluk, Huštěnovice, Jalubí,
Jarošov u Uherského Hradiště, Kněžpole u Uherského Hradiště, Kostelany nad
Moravou, Kunovice u Uherského Hradiště, Kvačice, Mařatice, Míkovice nad Olšavou,
Mistřice I, Mistřice II, Nedakonice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Ostrožské
Předměstí, Sady, Spytihněv, Staré Město u Uherského Hradiště, Topolná, Uherské
Hradiště, Uherský Ostroh, Vésky, Drslavice, Havřice, Hradčovice, Uherský Brod,
Veletiny
9-0-0
3. Jan Popelka, IČ 13715569 žádost o udělení licence k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů(program TELEVIZE BLANSKO)
ústní jednání v úterý 12. září 2006 od 14.00 hod. rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje Janu Popelkovi,identifikačníčíslo13715569, Holštejn 26, 679 13 pošta
Sloup, licenci k provozování televizního vysílání programu TELEVIZE BLANSKO
prostřednictvím kabelových systémů na území města Blanska na dobu 12 let
9-0-0
4. PK 62, a. s., identifikační číslo 26211416 žádost o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů(program TV LEO)
pokračování ústního jednání v úterý 12. září 2006 od 14.30 hod. rozhodnutí o udělení
licence
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání
5. Rámcová pravidla pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů ve vysílání
- Rada odkládá projednávání na 18. zasedání
6. PRO-ZETA spol. s r.o. Praha IČ: 15891585 – převzaté rozhlasové a televizní vysílání
šířené prostřednictvím kabelových systémů – přerušení řízení a výzva k odstranění
vad ve stanovené lhůtě

- Rada přerušuje s přihlašovatelem PRO-ZETA spol. s r.o. Praha řízení dle § 45 odst. 2
ve spojení s § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. a vyzývá provozovatele k
odstranění vad přihlášky spočívající v specifikaci způsobu technického zajištění - návrh
lhůty k doplnění 15 dnů
8-0-0
7. bod byl vyřazen z projednávání
LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI
8. T-Mobile Czech Republic a. s. / TV in your pocket zkušební televizní vysílání
prostřednictvím systému DVB-H žádost o udělení souhlasu se změnou licenčních
podmínek
- Rada vydává provozovateli T-Mobile Czech Republic a. s. souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek a vysílacího kanálu
podle předloženého návrhu
8-0-0

9. IKO Cable s.r.o., IČ 27236102 televizní vysílání prostřednictvím družice žádost o
udělení licence nařízení ústního jednání
- Rada nařizuje se žadatelem IKO Cable s.r.o., IČ 27236102, ústní jednání ve věci jeho
žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu Film+
8-0-0
10. Radio Proton s.r.o. / Kiss Proton rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů odeslání kmitočtu ke koordinaci na
ČTÚ a přerušení řízení
- Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Domažlice Vavřinec 97,4 MHz/200 W na
ČTÚ ke koordinaci
8-0-0
- Rada přerušuje provozovateli Radio Proton s.r.o. řízení o změnu souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Domažlice – Vavřinec 97,4 MHz/200 W z
důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 20, odst. 4, zákona č. 231/2001 Sb.,
kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
8-0-0
11. Radio Proton s.r.o. / Kiss Proton rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů odeslání kmitočtu ke koordinaci na
ČTÚ a přerušení řízení
- Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Příbram hvězdárna 107,9 MHz/200 W na
ČTÚ ke koordinaci
7-0-0
- Rada přerušuje provozovateli Radio Proton s.r.o. řízení o změnu souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Příbram – hvězdárna 107,9 MHz/200 W z
důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 20, odst. 4, zákona č. 231/2001 Sb.,
kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
8-0-0

12. Majetkové propojení a sloučení provozovatelů rozhlasového vysílání informace na
vědomí
- Rada bere na vědomí informace o majetkovém propojení a sloučení provozovatelů
Frekvence 1, a.s., RADIO BONTON a.s., Rádio DUHA, spol. s r.o., Radio West Plzeň,
s.r.o., EVROPA 2, spol. s r.o. a MAX LOYD, s.r.o.
8-0-0
13. Frekvence 1, a.s./ FREKVENCE 1 rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů slučování provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří členové
statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech EVROPA
2, spol. s r.o., Rádio DUHA, spol. s r.o., Radio West Plzeň, s.r.o., MAX LOYD, s.r.o. a
RADIO BONTON a.s. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
Frekvence 1, a.s. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0
14. RADIO BONTON a.s. / Radio Bonton rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů slučování provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli RADIO BONTON a.s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří členové
statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech Frekvence
1, a.s., EVROPA 2, spol. s r.o., Rádio DUHA, spol. s r.o., RadioWest Plzeň, s.r.o. a
MAX LOYD, s.r.o. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
RADIO BONTON a.s. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0
15. MAX LOYD, s.r.o. / InfoRadio rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů slučování provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli MAX LOYD, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří členové
statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech Frekvence
1, a.s., EVROPA 2, spol. s r.o., Rádio DUHA, spol. s r.o., RadioWest Plzeň, s.r.o. a
RADIO BONTON a.s. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
MAX LOYD, s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0

16. Radio West Plzeň, s.r.o./ Rádio EVROPA 2 - Západ rozhlasové vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů slučování provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli RadioWest Plzeň, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil

tím, že došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří
členové statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech
Frekvence 1, a.s., EVROPA 2, spol. s r.o., Rádio DUHA, spol. s r.o., MAX LOYD, s.r.o.
a RADIO BONTON a.s. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
RadioWest Plzeň, s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0

17. Rádio DUHA, spol. s r.o./ EVROPA 2 - Východ rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů slučování provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli Rádio DUHA, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří
členové statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech
Frekvence 1, a.s., EVROPA 2, spol. s r.o., RadioWest Plzeň, s.r.o., MAX LOYD, s.r.o. a
RADIO BONTON a.s. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
Rádio DUHA, spol. s r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0

18. EVROPA 2, spol. s r.o./ EVROPA 2, Rádio Evropa 2 Morava, Rádio Evropa 2 Východní Čechy - rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů slučování
provozovatelů neoznámené změny
- Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 58 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že došlo ke vzájemnému sloučení provozovatelů vysílání, a to tak, že někteří
členové statutárního orgánu jsou rovněž členy statutárního orgánu ve společnostech
Frekvence 1, a.s., Rádio DUHA, spol. s r.o., Radio West Plzeň, s.r.o., MAX LOYD, s.r.o.
a RADIO BONTON a.s. a tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada ukládá provozovateli
EVROPA 2, spol. s r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč
8-0-0

19. Definitely s. r. o. / Fajn Radio Hity rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů žádost o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání
20. Radio Šumava, s. r. o. / Radio Šumava rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání
21. Radio Dragon s. r. o. / Radio Dragon rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání

22. EN DAXI, s. r. o. / Radio APOLLO rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů žádost o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání
23. ORION s. r. o. / Hitrádio Orion rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů žádost o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání

24. Rádio Podještědí, s. r. o. / Radio HEY sever rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu se změnou zakladatelské listiny
- Rada vydává provozovateli Rádio Podještědí, s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny související se změnou předmětu
podnikání provozovatele
8-0-0
25. Star Promotion,s. r. o. / Radio Hey Brno rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu se změnou zakladatelské listiny
- Rada vydává provozovateli Star Promotion, s. r. o.souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny související se změnou předmětu
podnikání provozovatele
8-0-0
26. Rádio Profil s. r. o. / Radio HEY Profil rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu se změnou zakladatelské listiny
- Rada vydává provozovateli Rádio Profil s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny související se změnou předmětu
podnikání provozovatele
8-0-0

27. Pražské inforádio, s. r. o. / RADIO HEY Praha rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o udělení souhlasu se změnou společenské smlouvy
- Rada vydává provozovateli Pražské inforádio, s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy související se změnou předmětu
podnikání provozovatele
8-0-0

28. FAJRONT BS, s. r. o. / Radio Hey rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů žádost o udělení souhlasu se změnou společenské smlouvy
- Rada vydává provozovateli FAJRONT BS, s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy související se změnou předmětu
podnikání provozovatele

8-0-0

29. RKR s.r.o./ Classic FM - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů změna
výše základního kapitálu a změna společenské smlouvy předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli RKR s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
výše základního kapitálu na 10 100 000,- Kč a změně společenské smlouvy
8-0-0

30. Rádio Student, s.r.o./ Rádio STUDENT - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna společenské smlouvy předchozí souhlas, odvolání jednatele na
vědomí
- Rada vydává provozovateli Rádio Student, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající
ve změně společenské smlouvy
8-0-0
- Rada bere na vědomí odvolání Mgr. Petra Holečka z funkce jednatele společnosti
8-0-0

31. Rádio Děčín s.r.o. / IČ: 62244558 – rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů – zápis do obchodního rejstříku - předložení
- Rada vydává provozovateli Rádio Děčín s.r.o. upozornění na porušení ustanovení §
21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro předložení změny
zapsané v obchodním rejstříku. Rada ukládá provozovateli Rádio Děčín s.r.o. podle § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč
8-0-0

32. MEDIA Party spol. s r.o. / IČ: 60931027 – rozhlasové vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů – zápis do obchodního rejstříku - předložení
- Rada vydává provozovateli MEDIA Party spol. s r.o. upozornění na porušení
ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro
předložení změny zapsané v obchodním rejstříku. Rada ukládá provozovateli MEDIA
Party spol. s r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
řízení ve výši 1000,-Kč
8-0-0
33. United Teleshop s.r.o. / IČ: 27115771– televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů – změna statutárního orgánu - neoznámené změny - zápis do
obchodního rejstříku - předložení
- Rada vydává provozovateli United Teleshop s.r.o. upozornění na porušení ustanovení
§ 21 odst. 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro oznámení o
změně statutárního orgánu. Rada ukládá provozovateli United Teleshop s.r.o. podle § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč
8-0-0

34. REGION MEDIA s.r.o./24.cz televizní vysílání šířené prostřednictvím družice žádost
o předchozí souhlas s přerušením vysílání
- Rada zastavuje správní řízení ve věci žádosti provozovatele REGION MEDIA s. r. o. o
předchozí souhlas s přerušením vysílání programu 24.cz podle ustanovení § 66 odst. 1
písm. a) správního řádu, protože žadatel vzal svou žádost zpět
9-0-0

35. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání
8-0-0
36. MAX LOYD, s.r.o. / Info Radio rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů žádost o změnu dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
označení názvu programu předchozí souhlas
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání
37. Česká televize / ČT1; pořad Události, vysíláno 24. srpna 2006 od 19.15 hod. analýza
pořadu
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem
Události, resp. příspěvkem, v němž je nesprávně interpretováno vyjádření M. Bursíka k
povolebním vyjednáváním, dne 24. srpna 2006 od 19.15 hod. na programu ČT1 mohl
porušit povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů
8-0-0
38. Česká televize / ČT2 pořad Město žen, cyklus Filmový klub, vysíláno 5. června 2006
ve 21.30 hod. analýza záznamu
- Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu Město žen dne 5. června 2006 od 21.30 hod. v rámci cyklu Filmový
klub na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od
6.00 do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých
4-2-2
39. Nonstop, s.r.o./Rádio Krokodýl rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů vysílání programu dne 15. a 19. července 2006 od 0.00 do 24.00
hodin analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem Nonstop, s.r.o., správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v pořadu Cestujte
s Krokodýlem dne 19. července 2006 ve 14.18 hodin na programu Rádio Krokodýl mohl
odvysílat neoddělenou reklamu
7-0-1
40. Český rozhlas / ČRo 1- Radiožurnál - reportáž z pořadu Zpravodajství z regionu
vysílaná dne 24. července 2006 od 6.15 hodin analýza záznamu reportáže

- Rada ukládá Úřadu materiál přepracovat a projednávání odkládá na 18. zasedání

41. Český rozhlas/ČRo 1- Radiožurnál - pořad Vytočte nás!, vysílaný dne 23. července
2006 od 20.10 hodin analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel Český rozhlas odvysílal pořad Vytočte nás dne 23.
července 2006 od 20.10 hodin na programu ČRo1 Radiožurnál v souladu se zákonem
č. 231/2001 Sb.
7-0-0
42. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima VyVolení, 8. až 11. dubna 2006 v denním časovém
úseku 6.0022.00 hod. analýza záznamů z hlediska § 32, odst. (1), písm. g) zákona č.
231/2001 Sb.
- Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k
vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 11. dubna 2006 ve 21.15
hod. na programu Prima televize mohlo prezentací jednání záměrně poškozujícího
lidské vztahy a lidskou důstojnost bez potřebné korekce, a nežádoucího vztahu k
alkoholu dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a
mladistvých
6-0-2
43. Různí provozovatelé aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní
vysílání podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
- Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat
44. A& A Marketing s.r.o. - televizní reklama na kurzové sázení prostřednictvím
Internetu provozovaného pod názvem BETANDWIN program Nova v září 2005 - správní
řízení ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb. (
reklama v rozporu s právními předpisy)
- Rada přerušuje se společností A& A Marketing s.r.o. správní řízení č.j.
2006/160/jfu/A& A vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zák. č.
40/1995 Sb. do doby pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci
žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/107/05
8-1-0
45. BAW International Ltd. - televizní reklama na kurzové sázení prostřednictvím
Internetu provozovaného pod názvem BETANDWIN program Galaxie sport 7. a 8.
listopadu 2005 - správní řízení ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm.
a) zák. č. 40/1995 Sb. ( reklama v rozporu s právními předpisy)
- Rada přerušuje se společností BAW International Ltd. správní řízení č.j.
2006/163/jfu/BAW vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zák. č.
40/1995 Sb. do doby pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci
žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/107/05
8-1-0
46. Česká televize/ČT 1 vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j.
Rpo/119/05-V pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (tj.
neoddělená reklama), kterého se měl dopustit odvysíláním sponzorského vzkazu
TELKA

- Rada ukládá provozovateli Česká televize v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním sponzorského vzkazu TELKA
dne 1. srpna 2005 v 19:43:26 hod. na programu ČT 1 Současně Rada ukládá v souladu
s ustanovením § 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
9-0-0
47. Česká televize – vyjádření ve správním řízení z moci úřední sp.zn. 2006/519/jfu/ČTV
pro možné porušení § 31, odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost poskytovat
objektivní a vyvážené informace, kterého se mohl provozovatel vysílání dopustit tím,
že dne 9. 7. 2006 v čase od 20:05 hod. na programu ČT 24 odvysílal pořad Vedlejší
efekty
- Rada uděluje provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení §
31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost poskytovat objektivní a vyvážené
informace, kterého se dopustil tím, že dne9. 7. 2006 v čase od 20:05 hod. na programu
ČT 24 odvysílal pořad Vedlejší efekty . Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením
§ 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
9-0-0
48. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – VyVolení, 18. až 24. března 2006 vyjádření ve
správním řízení č.j. 2006/jfu/465-474 a 495 /FTV
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,-Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriál VyVolení dne 18. března 2006 od 12.34 hod. Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
- Rada zastavuje s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32,
odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00 hod. –seriál
VyVolení dne 18. března 2006 v 19.52 hod.
8-0-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 20. března 2006 od 21:12 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
7-1-0
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 20. března 2006 od 21.12 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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

3-3-2
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 21. března 2006 od 21:30 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
7-1-0
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 21. března 2006 od 21:30 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
5-3-0
- Rada zastavuje s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32,
odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00 hod. – v seriálu
VyVolení dne 22. března 2006 v 18.35 hod.
6-2-0
- Rada zastavuje s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32,
odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00 hod. – v seriálu
VyVolení dne 22. března 2006 od 19.49 hod
6-2-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 22. března 2006 od 21.12 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
6-2-0
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – v seriálu VyVolení dne 22. března 2006 v 21.12 hod. Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
5-3-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 23. března 2006 od 18.35 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
7-1-0

- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 23. března 2006 od 21.12 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
6-2-0
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,-Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – v seriálu VyVolení dne 23. března 2006 v 21.12 hod. Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
4-4-0
- Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění na. porušení
ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – seriálu VyVolení dne 24. března 2006 od 21.13 hod Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
7-1-0
- Rada ukládá provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,-Kč za
porušení ustanovení § 32, odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů
ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6.00–22.00
hod. – v seriálu VyVolení dne 24. března 2006 v 21.13 hod. Současně Rada ukládá v
souladu s ustanovením § 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
6-1-1
49. FTV Prima, spol. s r. o., identifikační číslo 48115908 prohlášení obsahující souhlas
s prováděním změn v souboru technických parametrů
- Rada bere na vědomí, že přechodné ustanovení čl. II bod 1. zákona č. 235/2006 Sb.
se stalo kvůli nevydání Technického plánu přechodu nepoužitelným
9-0-0
50. Úřad městské části Praha 8 vyrozumění o vyřízení postoupení podnětu Advokátní
kanceláře Veska&Vesková, který se týkal způsobu informování o průběhu a výsledku
trestního řízení ve věci mladistvého obžalovaného v pořadu Zpravodajský deník
odvysílaného dne 20. ledna 2006 v 19.10 hod. na programu Prima televize
- Rada bere informace Úřadu městské části Praha 8 na vědomí
8-0-0

51. Česká televize/ČT1 řízení Rpo/59/05, pořad Události, reportáž Případ zneužívání
malého chlapce, vysílaný dne 18. února 2005 po vyrozumění Vrchního státního
zastupitelství v Praze

- Rada bere vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze na vědomí
8-0-0
52. Provozovatelé rozhlasového vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů
přehled pravidelného monitoringu za období 1999 srpen 2006
- Rada bere na vědomí informaci ohledně kontinuálního monitoringu rozhlasových
stanic za období 1999 srpen 2006
8-0-0
53. Postup pro zpracování rozhodnutí Rady
- Rada bere postup pro zpracování rozhodnutí Rady na vědomí
8-0-0
54. ČTÚ informace o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
rozhlasové služby
- Rada bere na vědomí informaci ČTÚ o vydání krátkodobého oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby
8-0-0
55. Zákon č. 159/2006 Sb.- Střet zájmů a dopad na členy Rady a vedoucího Úřadu Rady
- Rada projednávání odkládá na 17. zasedání

56. CET 21 spol. s r.o. - Soudní jednání ve věci žaloby proti rozhodnutí Rady čj:
Ru/25/06 a Ru/26/06 ze dne 4.dubna 2006-informace
- Rada bere na vědomí informace z ústního jednání ve věci žaloby proti rozhodnutím
Rady čj: Ru/25/06 a Ru/26/06 ze dne 4.dubna vedené u Městského sodu v Praze čj: 10
Ca 163/2006 dne 6.září 2006
8-0-0
57. Walmark a.s., – správní řízení sp. zn.: 2006/591-596/had/WAL; 2006/had/571573/WAL,
2006/566/had/WAL;
2006/455/had/WAL;
2006/452/had/WAL;
2006/449/had/WAL; 2006/601/jfu/WAL; 2006/446/had/WAL zahájené z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 5d písm. d) zák. č. 40/1995Sb., zákona o regulaci
reklamy
- Rada vyhovuje společnosti Walmark a.s., a prodlužuje lhůtu k vyjádření ve věci
správních
řízení
sp.zn.:
2006/591-596/had/WAL;
2006/had/571-573/WAL,
2006/566/had/WAL; 2006/455/had/WAL; 2006/452/had/WAL; 2006/449/had/WAL;
2006/446/had/WAL; 2006/601/jfu/WAL o 10 dnů
9-0-0
Připravili: místopředseda Šenkýř, zástupce vedoucího Úřadu Hrubá
Zapsal: Bartoš
Ověřil: Bartoš
Předsedající: předseda Žák

