Zápis z 21. zasedání, konaného ve dnech 21. – 22. 11. 2006
Přítomní radní: Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Ondrová,
Pospíchal, Šenkýř, Žák
Omluveni: Vaculíková
Ověřovatel: Bartoš
1. Schválení programu 21. zasedání Rady
- Rada program schvaluje ve znění projednaných změn
10-0-0
2. MAX LOYD, s.r.o. / Info Radio rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada projednávání odkládá
3. ESA radio, s.r.o. / Fajn radio rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada konstatuje, že provozovateli ESA - radio, s.r.o. právní účinky souhlasu se
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v
přidělení kmitočtu Praha - Michle 94,1 MHz/50 W pro program Fajn radio nastaly dne
13. listopadu 2006 v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
4. Český rozhlas / RS ČRo Sever rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
stanovení souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada stanovuje Českému rozhlasu soubor technických parametrů Frýdlant 97,4
MHz/200 W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5 písm. j) zákona č.
231/2001 Sb., ve znění platném do 30.5.2006
10-0-1
5. Radiospol s.r.o. / Rádio Dyje rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada konstatuje, že provozovateli Radiospol s.r.o. právní účinky souhlasu se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Břeclav 93,2 MHz/100 W pro program Radio Dyje nastaly dne 7. listopadu
2006 v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
6. JUKE BOX spol. s r.o. / Rádio Čas FM rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů vystavení LTP
- Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX spol. s r.o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Břeclav 93,2 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Rádio Čas FM
11-0-0
7. Rádio Profil s.r.o. / Radio HEY Profil - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna technického parametru spočívajícího ve změně nadmořské výšky
odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení

- Rada vydává souhlas k odeslání změny technického parametru licence, a to
nadmořské výšky z 93 metrů na 101,5 metru pro kmitočet Pardubice 96,9 MHz / 1 kW
na ČTÚ ke koordinaci
11-0-0
- Rada přerušuje s provozovatelem Rádio Profil s.r.o. řízení o změně technického
parametru licence spočívajícího ve změně nadmořské výšky z 93 metrů na 101,5 metru
pro kmitočet Pardubice 96,9 MHz / 1 kW z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce
podle § 20 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
11-0-0
8. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání odeslání
kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení
- Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Liberec 107,8 MHz/ 100 W na ČTÚ ke
koordinaci
11-0-0
- Rada přerušuje s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení
výkonu kmitočtu Liberec 107,8 MHz/ 25 W na 100 W z důvodu zahájení řízení o
předběžné otázce podle § 20 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace
kmitočtu na ČTÚ
11-0-0
9. Country Radio, s.r.o. / COUNTRY RADIO rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů změna souboru technických parametrů neudělení souhlasu
- Rada neuděluje provozovateli Country Radio, s.r.o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Tábor - Sezimovo Ústí 94,5 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program COUNTRY RADIO
9-1-1
10. Radio TWIST Praha, s.r.o. / Rádio Viva - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů oznámení změny v osobách jednatelů po uplynutí lhůty stanovené zákonem,
sloučení provozovatelů na vědomí
- Rada vydává provozovateli Radio TWIST Praha, s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení
lhůty pro oznámení změny v osobách jednatelů a ukládá provozovateli Radio TWIST
Praha, s.r.o. podle § 6 vyhlášky 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve
výši 1 000,- Kč
11-0-0
- Rada bere na vědomí informaci o sloučení provozovatelů prostřednictvím statutárního
orgánu dle § 58 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 231/2001 Sb., a to provozovatelů
Radio TWIST Praha, s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o.,
Radio Krumlov, s.r.o., Rádio Bohemia, spol. s r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING
s.r.o., Agentura TRS spol. s r.o. a Radio ProTon s.r.o.
11-0-0

11. SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o./Infokanál (+ název katastrálního území) televizní
vysílání prostřednictvím kabelových systémů změna licenčních podmínek předchozí
souhlas
- Rada vydává provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. dle § 21 odst. 1 písm. d)
souhlas ke změně licenčních podmínek spočívající ve změně programové nabídky
rozšířením o programy Infokanál Neubuz, Infokanál Pozlovice, Infokanál Vysoké Pole
11-0-0
12. Media Vision, s.r.o. převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím družice
- nová registrace- přerušení řízení a výzva k odstranění vad ve stanovené lhůtě
- Rada registruje Media Vision s.r.o., IČ 26691353 jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím družice; územní rozsah převzatého
vysílání: Česká republika, Slovenská republika; programová nabídka – registrované
programy televizní: české HBO, NONSTOP KINO, zahraniční: Hustler TV (22:00 –
06:00 hodin)
9-2-0
13. Czech Digital Group, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené
prostřednictvím pozemních vysílačů (experimentální DVB-T) – žádost o předchozí
souhlas se změnou licenčních podmínek – zpětvzetí žádosti
- Rada zastavuje s provozovatelem Czech Digital Group, a.s. správní řízení dle § 66
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o souhlas
Rady se změnou licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně doby platnosti licence do doby, kdy provozovatel s licencí k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů sítě „B“ v systému
DVB-T zahájí vysílání, nejdéle však do 31. prosince 2007, neboť provozovatel vzal svoji
žádost zpět
11-0-0
14. Provozovatelé místního (regionálního) televizního vysílání podání označená jako
žádosti o změnu licence podle ustanovení čl. II bodů 5. až 8. zákona č. 235/2006 Sb.
- Rada projednávání odkládá

15. Změny oznámené provozovateli vysílání na vědomí
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatelů vysílání
11-0-0

16. Delta Media Broadcasting, spol. s r.o. / Radio Jizera 105,7 rozhlasové vysílání
šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - vysílání programu ve dnech 1. a 2. října
2006 od 0.00 do 24.00 hodin analýza
- Rada zahajuje s provozovatelem Delta Media Broadcasting, spol. s r.o., správní řízení
z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím,
že nedodržel ve dnech 1. a 2. října 2006 na programu Radio Jizera 105,7 podíl české
hudební produkce stanovený v licenci a programovou skladbu
11-0-0

17. North Music, s.r.o /Hitrádio FM Labe rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů - vysílání programu ve dnech 1. a 4. října 2006 od 0.00 do 24.00
hodin analýza
- Rada shledala, že provozovatel North Music, s. r.o., odvysílal program Hitrádio FM
Labe v kontrolovaných dnech 1. a 4. října 2006 v souladu s licenčními podmínkami a
zákonem č. 231/2001 Sb.
11-0-0
18. Media party, spol. s r. o./Rádio OK rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů reklamní spot vysílaný v 42. týdnu 2006 - analýza
- Rada shledala, že provozovatel Media party, spol. s.r.o., odvysílal reklamní spot na
soutěž s Pneuboxem na programu Rádio OK v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a
zákonem č. 40/1995 Sb.
11-0-0
19. Frekvence 1, a.s./Frekvence 1 rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů - anketa ze dne 25. října 2006 vysílaná čase od 7.00 do 8.00 hodin
analýza
- Rada shledala, že provozovatel Frekvence 1, a.s., odvysílal anketu dne 25. října 2006
v čase 7. 45 8.00 hodin na programu Frekvence 1 v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb.
11-0-0
20. Frekvence 1, a.s./Frekvence 1 rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
pozemních vysílačů, pořad Sexy život, vysílaný ve středu 27. září 2006 od 11.00 do
13.00 hodin - analýza záznamu
- Rada projednávání odkládá
21. Stanice O, a.s../TV Óčko pořad Dojezd, vysíláno 17. září 2006 od 00.00 hod.;
analýza části pořadu od 05.00 hod. do 06.00 hod.
- Rada zahajuje s provozovatelem Stanice O, a.s. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
pořadem Dojezd dne 17. září 2006 od 00.00 hod. na programu TV Óčko mohl porušit
povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy,
pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva
11-0-0
22. Česká televize/ ČT2 pořad Dobyvatelé, vysíláno 14. srpna 2006 od 20.55 hod.
analýza pořadu
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
pořadem Dobyvatelé dne 14. srpna 2006 od 20.55 hod. na programu ČT2 mohl porušit
povinnost zřetelně oddělit reklamu od ostatních částí programu
6-5-0
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
pořadem Dobyvatelé dne 14. srpna 2006 od 20.55 hod. na programu ČT2 odvysílal
skrytou reklamu
6-5-0

23. Česká televize / ČT 1 pořad Zprávy, vysílaný dne 29. září 2006 ve 12.00 hod., pořad
Zprávy, vysílaný dne 29. září 2006 ve 14.00 hod., pořad Události, vysílaný dne 29. září
2006 v 19.15 hod. příspěvky o zveřejnění zprávy o odposleších v PSP ČR analýza
pořadů
- 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
Zprávy, resp. příspěvkem o zveřejnění zprávy o odposleších v PSP ČR, dne 29. září
2006 od 12.00 hod. na programu ČT 1 mohl porušit povinnost poskytovat objektivní a
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů
6-4-1
- 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
Zprávy, resp. příspěvkem o zveřejnění zprávy o odposleších v PSP ČR, dne 29. září
2006 od 14.00 hod. na programu ČT 1 mohl porušit povinnost poskytovat objektivní a
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů
5-4-2
- Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp.
příspěvek o odposleších v PSP ČR, dne 29. září 2006 od 19.15 hod. na programu ČT 1
v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
10-1-0
24. Česká televize/ ČT1 pořad Události, vysíláno 18. srpna 2006 od 19.15 hod. analýza
reportážního příspěvku
- Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
pořadem Události dne 18. srpna 2006 od 19.15 hod. na programu ČT1 mohl porušit
povinnost nezařazovat do vysílání v době od 6.00 do 22.00 hod. pořady, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
5-2-4
25. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Česko hledá Superstar (III/1), vysíláno 27. srpna
2006 ve 20.00 hod. analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Česko hledá
Superstar (III/1) dne 27. srpna 2006 od 20.00 hod. na programu Nova v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
11-0-0
26. CET 21 spol. s r. o. / Nova; pořad Na vlastní oči, reportáž Inspektor Klimša
zasahuje, vysíláno 7. června 2006 ve 21.40 hod. analýza záznamu
- Materiál stažen z projednávání
27. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima televize; cyklus Specialisté na vraždy, díl Zrcadlení,
vysíláno 10. srpna 2006 ve 21.10 hod. analýza záznamu
- Rada shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. odvysílal díl Zrcadlení z cyklu
Specialisté na vraždy dne 10. srpna 2006 od 21.10 hod. na programu Prima televize v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
7-3-1

28. FTV Prima, spol. s r. o. / Prima VyVolení, 29. dubna až 5. května 2006 v denním
časovém úseku 6.0022.00 hod. analýza pořadů z hlediska §32, odst. 1, písm. g)
- Rada vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení, odvysílaných ve dnech 29.
dubna až 5. května 2006 na programu Prima televize, vypracovanou s ohledem na
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.
11-0-0
29. 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
30. CET 21 spol. s r.o./Nova; FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize přerušování
programu reklama, sponzorské vzkazy, selfpromotion
- Rada přijala stanovisko, že reklamní znělky ani upoutávky nejsou pořadem ve smyslu
zákona 231/2001 Sb. a jako takové nemohou být předmětem sponzorování
10-1-0
- Rada přijala stanovisko, že „sponzor pořadu“ umístěný před upoutávkou na pořad je v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
9-1-1
31. Česká televize/ČT1 sponzor počasí Hero - produkt Sunárek (mutace 1) analýza
sponzorského vzkazu
- Rada projednávání odkládá
32. ČTÚ informace o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
rozhlasové služby
- Rada bere na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby
11-0-0
33. Plán činnosti Rady pro období leden - červen 2007
- Rada projednávání odkládá
34. Zpráva z 24. zasedání EPRA - Dubrovník 4. - 6. října 2006
- Rada vzala zprávu na vědomí
11-0-0
35. Zpráva o konferenci Radiokomunikace 2006
- Rada vzala zprávu na vědomí
11-0-0
36. Schválení ročních odměn vedoucímu Úřadu
- Rada schvaluje roční odměnu vedoucímu Úřadu
11-0-0
37. Změna licenčních podmínek provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.a provozovatelů
regionálního a místního televizního vysílání na sdílených kmitočtech informace

38. Žádost Ministerstva kultury o vyjádření k dopisu Asociace provozovatelů
mobilních sítí, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a České
asociace kompetitivních komunikací
39. Rámcová pravidla pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů ve vysílání
- Rada schvaluje Rámcová pravidla pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů ve
vysílání
5-3-3
40. Návrh definice legislativně-právního pojmu "české dílo" pro účely Rady a v rámci
zákona č. 231/2001 Sb. o vysílání
- Rada bere na vědomí návrh definice legislativně-právního pojmu "české dílo" pro
účely Rady a v rámci zákona č. 231/2001 Sb. o vysílání
41. Metodický materiál Posuzování objektivity a vyváženosti vysílání
- Rada bere informaci o metodice posuzování objektivity a vyváženosti vysílání na
vědomí
42. Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty
- Rada bere dopis Ministerstva kultury týkající se jednotného klasifikačního systému pro
audiovizuální produkty na vědomí a doporučuje řešit problém cestou koregulace
7-1-2
43. Právní analýza možnosti postihu závadného obsahu teletextu
- Rada bere na vědomí právní analýzu možnosti postihu závadného obsahu teletextu
11-0-0
44. Právní analýza k problematice terapeutických tvrzení v reklamách na doplňky
stravy dle § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění
- Rada bere právní analýzu na vědomí
11-0-0
45. Akustické produkce v obchodních domech - právní rozbor
- Rada bere rozbor na vědomí
11-0-0
46. Povinnosti podnikatelů zajišťujících EPG
- Rada projednávání odkládá
47. Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání uplatnění připomínek
- Rada projednala návrh Českého telekomunikačního úřadu na opatření obecné
povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního
vysílání na zemského digitální televizního vysílání bez připomínek
11-0-0

48. Právní rozbor k problematice zastavení řízení zahájeného z moci úřední
49. Český telekomunikační úřad optimalizace kmitočtového uspořádání pásma 87,5 –
108 MHz návrh postupu
- Rada souhlasí s postupem optimalizace kmitočtového uspořádání pásma 87,5 - 108
MHz dle návrhu ČTÚ
11-0-0
50. AZ Rádio, s.r.o. / AZ Rádio - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů
změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu
jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské smlouvy a
seznamu společníků předchozí souhlas
- Rada vydává provozovateli AZ Rádio, s.r.o. IČ: 25325418 souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívajících ve změně výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské
smlouvy a seznamu společníků
11-0-0

51. Pozvánka: DLM Symposium 2007, Dynamic Technology, BERLÍN
- Rada schvaluje služební cestu pro předsedu Žáka
10-0-1
52. Digitální vysílání Domažlice
- Rada předvolává provozovatele CET 21 spol. s r.o. k podání vysvětlení podle
ustanovení § 137 správního řádu ve věci náběhu řádného digitálního vysílání na
Domažlicku, ve vztahu k územnímu rozsahu celoplošného zemského digitálního vysílání
podle zákona č. 231/2001 Sb. ve znění novely zákonem č. 235/2006 Sb.

Připravili: předseda Žák, místopředseda Šenkýř, vedoucí Úřadu Bartoš
Zapsal: Bartoš
Ověřil: Bartoš
Předsedající: předseda Žák

